
Zápisnica 
prvého zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 16.12.2010

Prítomní: Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr. Miroslav Eľko, Miroslav Bajužik, Mgr. 
Martina Bajužiková, Ing. Miroslav Horňák, Radovan Melník, Alena Ujhelská, 
Marián Valiga.
Marta Feňušová – predsedkyňa MVK, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ
Hostia – podľa prezenčnej listiny

Program: 1./  Otvorenie zasadnutia
2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
      osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ
4./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5./  Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
6./  Vystúpenie novozvoleného starostu
7./  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8./  Poverenie zástupcu starostu obce
9./  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

          10./  Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
          11./  Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov a členov
          12./  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
          13./  Určenie platu starostu obce
          14./  Diskusia
          15./  Schválenie uznesenia
          16./  Záver

1./ Zasadnutie otvoril starosta obce Andrej Bajužík, privítal novozvolených poslancov,
pracovníkov obce, hostí a všetkých prítomných občanov obce.

2./ Za zapisovateľku zápisníc zo zasadnutí OZ bola na celé volebné obdobie určená
pracovníčka Ocú p. Viselková.

Overovatelia:MVDr. Miroslav Eľko
Radovan Melník

3./ Informáciu o výsledku volieb do miestnej samosprávy urobila predsedkyňa miestnej
volebnej komisie p. Marta Feňušová.

4./ Novozvolený starosta obce – Andrej Bajužík zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce.
/ Sľub prečítal určený poslanec OZ – Dr. Miroslav Eľko/.

5./ Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub.
/ Sľub prečítal starosta obce, poslanci ho postupne potvrdili svojim podpisom, vyslovením 
sľubujem a podaním ruky starostovi obce./

6./ O slávnostný príhovor  vyzval starostu Dr. Miroslav Eľko.
/ Príhovor starostu – viď príloha zápisnice./



– 2 -

7./ Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Potom prečítal program zasadnutia, za ktorý dal hlasovať.
Tento program bol jednohlasne schválený.

8./ V zmysle § 13b odst. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení poveril starosta obce za svojho
zástupcu Dr. Miroslava Eľku.

9./ Starosta obce vyzval v zmysle § 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení OZ, aby poverilo 
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Poslanci touto úlohou, na návrh poslanca Bajužika,  poverili Ing. Miroslava Horňáka. 

Hlasovanie: Za: MVDr. Eľko, Bajužík, Mgr. Bajužiková, Melník, Valiga Ujhelská
Proti: 0
Zdržal sa : Ing. Horňák

10./ Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválení:  Bajužik, Valiga

Do volebnej komisie boli jednohlasne schválení: Bajužiková, Ujhelská, Horňák
/ komisia bola zriadená pre prípad tajnej voľby/.

11./ Návrh na zriadenie komisii predložil starosta obce

Navrhol tieto komisie:  -     finančnú
– ochrany verejného poriadku
– rozvoja telovýchovy a športu

– výstavby a rozvoja obce
– rozvoja kultúry a sociálna oblasť 
– životné prostredie

Návrh na zriadenie komisii bol jednohlasne schválený.

Potom postupne starosta obce navrhoval jednotlivých predsedov komisii a dával samostatne
hlasovať za ich zvolenie.

Za predsedu finančnej komisie bol navrhnutý Ing. Horňák. Poslanci tento návrh neschválili:
Hlasovanie : za: MVDr. Eľko

Proti:  Bajužík, Mgr. Bajužiková, Melník, Valiga, Ujhelská
zdržal sa: Ing. Horňák

Potom poslanec Melník dal návrh aby bol za predsedu finančnej komisie zvolený p. Bajužik.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie: za: Mgr. Bajužiková, Melník, Valiga, Ujhelská

proti:   0
zdržal sa: Bajužik, MVDr. Eľko, Ing. Horňák

Keďže starosta obce navrhoval za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku p.
Bajužíka, ktorý už bol zvolený za predsedu finančnej komisie, poslanec Melník navrhol, aby bol na
toto miesto schválený MVDr. Eľko.

Starosta obce namietal, že Dr. Eľko má povinnosti vyplývajúce z funkcie zástupcu starostu, 



- 3 -

preto mu žiadnu komisiu nenavrhoval. Dr. Eľko skonštatoval, že všetci vieme, ako sú rozdané karty
a  pri tomto zložení poslaneckého zboru by bolo zbytočné naťahovať čas ďalším návrhom, preto dal
starosta hlasovať za návrh p. Melníka. Tento návrh bol schválený a za predsedu komisie pre
ochranu verejného poriadku bol zvolený MVDr. Eľko.

Hlasovanie: za: Mgr. Bajužiková, Melník, Valiga, Ujhelská, 
        proti: 0
        zdržal sa: Bajužik, MVDr. Eľko, Ing. Horňák

Za predsedu komisie rozvoja telovýchovy a športu bol navrhnutý Radovan Melník.
Tento návrh bol schválený.

Hlasovanie: za: Mgr. Bajužiková,  Valiga, Ujhelská, Ing. Horňák,Bajužik, Dr. Eľko
        proti: 0
        zdržal sa: Melník

Za predsedu komisie výstavby a rozvoja obce bol navrhnutý Marián Valiga

Hlasovanie: za: Mgr. Bajužiková,  Ujhelská, Ing. Horňák,Bajužik, Dr. Eľko, Melník
        proti: 0
        zdržal sa: Valiga

Za predsedu rozvoja kultúry a sociálnu oblasť bola navrhnutá Mgr. Bajužiková
tento návrh bol schválený.

Hlasovanie: za: Ujhelská, Ing. Horňák,Bajužik, Dr. Eľko, Melník, Valiga
        proti: 0
        zdržal sa: Mgr. Bajužikova

Za predsedu komisie ochrany životného prostredia bola navrhnutá p. Ujhelská
Tento návrh nebol schválený.

Hlasovanie: za:  Ing. Horňák, Dr. Eľko, 
        proti:  0
        zdržal sa: Mgr. Bajužikova, Ujhelská, Bajužik, Melník, Valiga

Potom poslanec Melník navrhol, aby za predsedu komisie pre životné prostredie bol zvolený
Ing. Horňák.

Tento návrh bol schválený.

Hlasovanie: za:  Dr. Eľko, Mgr. Bajužikova, Ujhelská, Bajužik, Melník, Valiga
        proti:  0
        zdržal sa:  Ing. Horňák

Na návrh poslanca Valigu  potom poslanci odsúhlasili za členov zriadených komisii
všetkých poslancov OZ 

Hlasovanie: za:  Dr. Eľko, Mgr. Bajužikova, Ujhelská, Bajužik, Melník, Valiga,  
  Ing.Horňák

        proti:  0
        zdržal sa:  0
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12./  Starosta obce podal návrh na zriadenie obecnej rady.
 Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, bol schválený.

Potom starosta navrhol, aby do obecnej rady boli zvolení títo poslanci:
Ing. Horňák a Mgr. Bajužiková.

Mgr. Bajužiková hneď túto funkciu odmietla z odôvodnením, že je pracovne
zaneprázdnená.

Poslanec Valiga navrhol, aby bol na jej miesto zvolený p. Melník
Starosta dal hlasovať za členov obecnej rady jednotlivo:

Za Ing. Horňáka:

Hlasovanie: za:  Dr. Eľko, Mgr. Bajužikova, Ujhelská, Bajužik, Melník, Valiga
        proti:  0
        zdržal sa:  Ing. Horňák

Za p. Melníka:

Hlasovanie: za:  Dr. Eľko, Mgr. Bajužikova, Ujhelská, Bajužik,  Valiga, Ing. Horňák
        proti:  0
        zdržal sa:  Melník

Zástupca starostu obce sa stáva členom OR zo zákona.

13./ Návrh na plat starostovi obce predložil Dr. Eľko.

V zmysle  §  3  zákona  NR SR č.  253/1994  o právnom postavení a  platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa § 4 odst. 1 cit. Zákona, ktorý je pre obec
Dúbravka 1,83.

Tento plat  nemôže byť nižší.  Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím plat  zvýšiť až na
dvojnásobok.

Tu  sa  Dr.  Eľko  pozastavil  a  v  krátkosti  oboznámil  prítomných  s  platovými  pomermi
doposiaľ.

Hovoril, že starosta obce mal doteraz navýšenie 30%. Keď nastupoval do funkcie v roku
2002  mal  malú  podporu  občanov  obce,  no  už  vo  voľbách  2006  sa  ukázalo,  že  bol  dobrým
starostom, mal dvoch protikandidátov, nad ktorými s veľkou prevahou vyhral. To isté sa zopakovalo
v týchto posledných voľbách. Aj napriek tomu, že mal silných protikandidátov znovu voľby vyhral.
To svedčí o tom, že občania sú spokojní hlavne s výsledkami jeho práce. Dr. Eľko zdôraznil,  že
činnosť starostu by sa nemala hodnotiť podľa sympatií,  či antipatií,  ale  podľa vykonanej práce.
Ďalej hovoril,  že 30% navýšenie mali aj predchádzajúci starostovia a aj napriek tomu, že terajší
starosta urobil pre túto obec veľmi veľa a priniesol ozaj veľké investície,  za čo by si zaslúžil aj
väčšie percentuálne navýšenie, navrhol aby mu pôvodné / čiže 30% / ostalo.

Tento návrh nebol schválený:

 Hlasovanie: za:  Dr. Eľko,  Ing. Horňák
        proti:  Melník , Mgr. Bajužikova,Bajužik,  Valiga, 
        zdržal sa:  Ujhelská
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Potom poslanec Melník vyzval Dr. Eľku, aby povedal sumu platu starostu.

Dr. Eľko znovu prečítal návrh,  s vyčíslením základného platu na 1363,- + 30% navýšenie

Potom poslanec Melník navrhol starostovi plat 1600,- € /HM/

Pracovníčka  OcÚ sa  prihlásila  s  poznámkou,  že  navýšenie  platu  je  potrebné  vyčísliť  v
percentách,  pretože starostovi  sa  každý rok  mzda  prepočítava  a  pri takomto  návrhu  to  nebude
možné. Poslanci Melník a Bajužik poznámku odmietli s tvrdením, že tento návrh je v poriadku.

Návrh p. Melníka bol schválený  
 Starostovi obce bol schválený plat vo výške 1600,.-€ /HM/

Hlasovanie: za:   Mgr. Bajužikova,  Bajužik, Melník, Valiga
        proti:   Ing. Horňák
        zdržal sa:  Dr. Eľko, Ujhelská

14./ V diskusii vystúpil:

Z občanov p. Kišik, ktorý vystúpil s poznámkou k zasadnutiu OZ , že v obci by sa ľudia
nemali deliť podľa strán na KDH, či SMER, že sme všetci Dúbravčania, no v tomto zastupiteľstve
je vidieť prevahu 5 proti 2, ktorá sa nebude využívať v prospech občana, len v prospech ukázania
sily.

Ďalší v diskusii vystúpil poslanec Bajužík, ktorý, za občianske združenie,  vysvetľoval
finančné krytie novopostaveného ihriska , nakoľko sa pred voľbami po obci hovorilo, že on chce
kandidovať preto, lebo výstavbou ihriska je zadlžené občianske združenie, cirkev i obec.

Prehlásil, že obec na toto ihrisko nedala ani cent.

Starosta mu na to odpovedal, že občianske združenie, obec o finančnú podporu na výstavbu
ihriska nikdy nežiadalo, že ako poslanec obecného zastupiteľstva nikdy neprišiel s návrhom, aby sa
takéto ihrisko stavalo v spolupráci s obcou a že to okolo dlhov vyšlo z radov členov združenia, že to
povedal jeden z tých, ktorí sedia  tu za týmto stolom.

Ďalej starosta na toto reagoval,  že on sa teší,  že je v Dúbravke aj viacúčelové ihrisko, že
návrh na výstavbu takéhoto ihriska dostal aj on, no dal prednosť kúpe dvoch rodinných domov po
nebohých bratoch Kušnírových.

V rôznom:

Starosta obce predložil návrh na vzorové podpisy pre styk s bankami.

Navrhol, aby vzorové podpisy mali: Dr. Eľko, Mgr. Bajužíkova – nové podp, vzory
Viselková – prac, OcÚ – ako doteraz, Lenka Leškova – nová vedúca ŠJ, a samozrejme 
ako doteraz štatutár obce – starosta.

Mgr Bajužíková okamžite reagovala, že ona podpisový vzor nechce, nakoľko je pracovne
vyťažená.

Starosta dal hlasovať len za schválenie podpisových vzorov pre:
Dr. Eľka, a p. Leškovú a pre doterajšie platné podpisové vzory.

Tento návrh bol jednohlasne schválený.
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Pri prejednávaní tohto bodu sa starosta obce pýtal poslankyne Bajužikovej, prečo
kandidovala na tento post, keď nechce prijať  žiadne povinnosti. 

Starosta obce informoval poslancov o potrebnom vyhlásení výberového konania na
funkciu kontrolóra obce.

K tejto otázke zvoláva mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva na 27.12.2010 o 17,00 hod. v
zasadačke OcÚ.

15./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík. 
Tento návrh bol jednohlasne schválený. 

16./ Poďakovaním za účasť, hlavne prítomným občanom obce, starosta zasadnutie OZ
ukončil.

V Dúbravke 16.12.2010 Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia:MVDr. Eľko …............................

Radovan Melník …......................

.


