
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Dúbravke  

dňa 27.1.2009 
 

 Prítomní: Andrej Bajužík – starosta, MVDr.Eľko – zást. star., Kmec Milan, Feňuš Rudolf,  
  Bajužík Miroslav, Benetinová Marcela, Ščerbáková Marianna, Valiga Marián 
 
 
Program: 1./ Otvorenie zasasadnutia 
  2./ Kanalizácia – vecné bremeno 
  3./ Žiadosť na EU fondy „ Rekonštrukcia ciest“ - odsúhlasenie 
  4./ Obecný ples 
  5./ Rôzne 
  6./ Uznesenie a záver 
 
 
1./ Zasadnutie otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený 
program, ktorý bol jednohlasne prijatý.  
 Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Kmec a Ščerbáková 
 Do NK: Eľko, Feňuš 
 
2./ V tomto bode informoval starosta poslancov o tom, že podľa informácii VvaK Košice- 
investora stavby“ Kanalizácia Dúbravka“, boli obci schválené finančné prostriedky z fondov EU na 
dobudovanie začatej kanalizácie. Ďalej poslancov oboznámil s tým, že je potrebné podpísať dohody 
o zriadení vecného bremena s majiteľmi pozemkov, cez ktoré bude viesť kanalizačné potrubie. 
Jedná sa o pozemky medzi Hatalovom a Dúbravkou a hoci ide o majiteľov z obce Hatalov naši 
poslanci sa dohodli, že sa spolu s poslancami z Hatalova budú podieľať na návšteve jednotlivých 
občanov, za účelom podpisu spomínaného vecného bremena. 
 
3./ Starosta oboznámil poslancov s tým, že bol vyhlásený termín predkladania žiadosti z fondov 
EU. Naša obec má vypracovaný projekt na „ Rekonštrukciu  ciest ...“. Žiadosť je potrebné dôkladne 
a odborne vypracovať. Za týmto účelom mal starosta niekoľko ponúk na dodávateľa tejto služby.  
Za zhotoviteľa žiadosti bol poslancami vybratý: Projekt Consult Prešov.  
Bolo prijaté uznesenie. 
 
4./ Obecný ples: 
 
 Boli rozdelené úlohy – zabezpečenie počas samostatného večera. 
 Schválený dodávateľ jedla na ples – Delfín Budkovce 
 Tombolové lístky – 1€ 
 Ceny do tomboly : televízor, CD prehravač … najdrahšia v hodnote 90,-€ 
 
5./ V bode rôzne: 
 
− Starosta predložil poslancom pozvánku na tematický zájazd pre starostov obci do Dánska. 

Poslanci mu túto cestu odporučili a schválili. 
− Starosta predložil ponuku na odkúpenie 9 miestneho vozidla – Fiat  

Poslanci schválili kúpu vozidla, no dohodli sa, že vozidlo si najprv dôkladne prezrú: starosta, 
Feňuš, Valiga. 

− Prvá písomná zmienka o obci – 600 rokov. Oslavy spojené s Dňom Dúbravčanov 
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 v programe vystúpi: Drišľák, Chemlon ..., je potrebné zabezpečiť upomienkové predmety 
 
− starosta tlmočil požiadavku farárov s potrebou ozvučenia DS 
− taktiež potrebné ozvučenie ihriska  
 
6./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko, tento návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Zasadnutie ukončil starosta obce.  
 
 
 
V Dúbravke 27.1.2009     Andrej Bajužík 
        starosta obce 
 
 
Overovatelia: Kmec .................................. 
 
  Ščerbáková .......................... 
 

 
 


