Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Dúbravke 28.07.2010
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./ Príprava Dňa Dúbravčanov
3./ Schválenie úväzku pre starostu obce na nové volebné obdobie
4./ Schválenie počtu poslancov OZ na nové volebné obdobie
5./ Rôzne
6./ Návrh na uznesenie a záver

1./
Starosta obce privítal všetkých prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia a dal
hlasovať za jeho schválenie. Program bol jednohlasne schválený.
2./

Príprava Dňa Dúbravčanov 6.8.2010

Poslanci sa dohodli, že počas samotného Dňa Dúbravčanov budú plniť také isté úlohy ako
minulý rok. / Kmec, Ščerbáková – guláš, klobása , Bajužík, Valiga – pivo, malinovky, Benetinová –
Koláče, Feňuš – vstupná brána – lístky, Eľko – súbory a zastrešovanie podľa potreby/.
3./
V súvislosti s prípravou volieb starostu obce r. 2010 je potrebné schváliť pracovný úväzok
pre novozvoleného starostu na roky 2010 -2014 .
Poslanci sa dohodli na plnom pracovnom úväzku pre novozvoleného starostu. Bolo prijaté
uznesenie.

4./

V súvislosti s prípravou volieb poslancov OZ na nové volebné obdobie 2010 – 2014 sa
poslanci dohodli, že OZ v Dúbravke bude mať aj naďalej 7 poslancov, ktorí budú volení v 1
volebnom obvode. Bolo prijaté uznesenie.
5./

V bode rôzne bolo prejednané:

Poslanec Kmec vystúpil s požiadavkou, aby sa dala vyhotoviť úradná oznamovacia tabuľa
pre časť Komanice. Poslanci s touto požiadavkov súhlasili. Bolo prijaté uznesenie.
Poslanec Kmec vystúpil s pripomienkou ohľadom výšky káblov T- Com v obci. , ktoré sú v
niektorých častiach vedenia veľmi nízko a pri prejazde vyšších nákladných aut môže dôjsť k
strhnutiu káblov.
Starosta obce si túto úlohu zobral za svoju s tým, že to prejedná s p. Kohutom z T- Comu.
6./

Zasadnutie ukončil starosta.

V Dúbravke 28.7.2010
Overovatelia: MVDr. Eľko: …...............................
Ščerbáková ….................................

Andrej Bajužík
starosta obce

