
Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 24.6.2010

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

Program: 1./ Zahájenie
2./ Kontrola úloh
3./ Voľba NK, overovateľov zápisnice
4./ Záverečný účet obce za rok 2009 – predloženie a schválenie
5./ Príprava dňa Dúbravčanov
6./ Výstavba kanalizácie
7./ Rôzne
8./ Prijatie uznesenia a záver

1./ Zahájenie 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: Bajužík, Benetinová
Overovatelia :         Kmec, Feňuš

4./       Záverečný účet  obce predložila poslancom pracovníčka OcÚ Viselková. Poslanci mali 
tento celý materiál k preštudovaniu doma. Postupne, podľa jednotlivých bodov, záverečný účet obce 
prejednali .

 Potom so svojou správou „ Stanoviskom k návrhu záverečného účtu za rok 2009“ vystúpil 
kontrolór obce: Ing. Ladič. Odporučil OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu ZU výrokom: celoročné 
hospodárenie schváliť bez výhrad. Bolo prijaté uznesenie.

5./ Príprava Dňa Dúbravčanov.
Termín 6.8.2010. Starosta informoval o tom, ktoré folklórne súbory má na túto akciu 

zaistené: Šarišan, Zamutovčan, Oceľare, Slivničan, Hermína.
Hovoril o tom, že tohto roku musí väčšie náklady na usporiadanie tejto akcie zniesť obec, 

nakoľko kvôli hosp. kríze nemáme toľko sponzorov ako po minulé roky.
Poslanci sa dohodli, že ohľadom samostatnej prípravy Dňa Dúbravčanov bude zvolané 

mimoriadne OZ.

6./ Výstavba kanalizácie.
Dňa 25.6.2010 sa v obci Hatalov uskutoční slávnostné otvorenie stavby : Výstavba 

kanalizácie a ČOV v obciach : Dúbravka, Hatalov, Žbince a Vŕbnica. 
Poslanci sa dohodli na spoločnom odchode na túto akciu so stretnutím pred OcÚ ráno 

25.6.2010.

7./ V bode rôzne bolo prejednané:

– poslanec Bajužík vystúpil s poznámkou, či by nebolo vhodné zriadiť vecné bremeno na 
pozemky, po ktorých bude prechádzať kanalizácia.
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Starosta obce na to reagoval tým, že kanalizácia bude prechádzať po obecnom majetku a že 
doteraz nikto: plynári, telekomunikácie, vodári... nemajú zriadené vecné bremeno. Obec je rada, že 
sa vôbec kanalizácia začne, takže to radšej netreba komplikovať.

V tomto smere sa vyjadrili aj ostatní poslanci.

– koniec volebného obdobia kontrolóra obce
starosta obce predostrel problém a to koniec volebného obdobia kontrolóra obce k 
30.6.2010. Poslancom navrhol, aby vzhľadom k tomu, že tohto roku budú komunálne 
voľby pokračoval v tejto práci doterajší kontrolór – Ing. Ladič. Nový kontrolór by bol 
zvolený až novým OZ.
Poslanci tento návrh prijali – bolo prijaté uznesenie.

8./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík, Poslanci tento návrh jednohlasne prijali. 
Za jednotlivé časti uznesenia sa hlasuje vždy po prejednaní určitého bodu programu.

Zasadnutie ukončil, poďakovaním za účasť, starosta obce.

V Dúbravke 24.6.2010

Zapísala: Viselková Andrej Bajužík
starosta obce

Overovatelia: Kmec …................................

Feňuš …................................


