
Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 19.11.2010

Prítomní:  Andrej Bajužík- starosta obce, MVDr. Miroslav Eľko – zást. starostu, Mariana   
      Ščerbáková, Milan Kmec, Rudolf Feňuš, Marcela Benetinová.

Program: 1./  Otvorenie
2./  Určenie overovateľov zápisnice a  NK
3./  Kontrola úloh
4./  Úprava rozpočtu 2010
      Úprava programového rozpočtu 2010 
5./  Prejednanie a schválenie rozpočtu 2011 
      Prejednanie a schválenie programového rozpočtu 2011 – 2013
7./  Správa o činnosti za volebné obdobie 2006 - 2010
8./  Rôzne
9./  Uznesenie a záver

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

2./ Overovatelia:Feňuš, Benetinová
NK: Kmec Ščerbáková

3./ Kontrola úloh: na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy

4./ Úpravu rozpočtu 2010  predložila  poslancom pracovníčka  OcÚ  Viselková.  Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2010 spolu s plnením rozpočtu za 1-9/2010 bolo poslancom doručené v dostatočnom 
predstihu na preštudovanie. Poslanci k úprave nemali pripomienky a rozpočtové opatrenie schválili.
Pracovníčka OcÚ ich upozornila na skutočnosť, že do konca roka 2010 môže dôjsť v rozpočte k 
nečakaným zmenám a keďže je to posledné zasadnutie OZ nebude možné rozpočet nanovo upraviť.
Poslanci preto súhlasili, aby dodatočnú nutnú zmenu v rozpočte za rok 2010 urobila  pracovníčka 
OcU p. Viselková, samozrejme po odsúhlasení starostom obce.
Bolo prijaté uznesenie.

Potrebnú úpravu programového rozpočtu predložila tiež pracovníčka OCÚ Viselková. 
Podrobne, podľa jednotlivých programov a podprogramov, vysvetlila poslancom nutné zmeny. 
Poslanci s predloženými zmenami súhlasili. Bolo prijaté uznesenie.

5./ Pracovníčka OcÚ – Viselková predložila poslancom Návrh rozpočtu na rok 2011. 
Podrobne, podľa jednotlivých kapitol, vysvetlila poslancom, čo ktorá kapitola obsahuje.
Poslanci mali materiál k dispozícií na preštudovanie. S uvedeným návrhom súhlasili - bez zmien.
Bolo prijaté uznesenie.

6./ Programový rozpočet na roky 2011 – 2013 predložila pracovníčka OcÚ – Viselková. 
Postupne – podľa jednotlivých programov a podprogramov vysvetlila, čo ktorý program rozpočtu 
zahŕňa. Poslanci tento rozpočet schválili. Bolo prijaté uznesenie.



– 2   -

7./ Správu o činnosti za volebné obdobie 2006 -2010 predložil poslancom starosta obce.
Krátko a výstižne zhodnotil, čo všetko sa počas tohto volebného obdobia v obci urobilo.
V správe zhodnotil aj prácu poslancov OZ , za ktorú sa im zároveň poďakoval.

8./ V bode rôzne bolo prejednané:

– prehodnotenie VZN – ich platnosti na r. 2011.
Poslanci po prehodnotení VZN obce došli k záveru, že všetky VZN, ktoré boli platné v r. 
2010 budú platné, bez zmien,  aj pre rok 2011.
VZN č. 1/2008 o miestnych daniach..., VZN č. 2/2008 o poplatkoch za pracovné úkony 
vykonané OcÚ,VZN – 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní kom.odpadu,
VZN č. 4/2008 o cintorínskom poriadku a prevádzke DS, VZN č. 1/2004 – Požiarny 
poriadok obce, VZN č. 2/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie MŠ, VZN č. 1/2010 o sociálnej 
službe, VZN č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

– starosta obce navrhol koncoročné odmeny pre poslancov OZ vo výške 170,- € / os
Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.

– zástupca starostu navrhol, aby za svoju prácu a prínos pre obec bol mimoriadne 
odmenený aj starosta obce. Poslanci najprv hlasovali o tom, či táto odmena bude 
starostovi udelená. Všetci prítomní poslanci boli za.
Potom odsúhlasili výšku odmeny a to 1000,- € /HM/, ktorá bude vyplatená pri mzde za 
11/2010.

– starosta obce informoval poslancov o potrebe voľby nového kontrolóra obce s 
predchádzajúcim výberovým konaním. Poslanci sa uzniesli na tom, že nakoľko je koniec 
volebného obdobia výber a voľbu nového kontrolóra odporúčajú riešiť až po voľbách, 
čiže novému OZ.

9./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Kmec. Tento návrh bol jednohlasne schválený. Za 
jednotlivé časti uznesenia sa hlasovalo stále po prerokovaní konkrétneho bodu programu.

10./ Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 19.11.2010 Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia:Benetinová …..................................

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


