Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 17.6.2009

Prítomní:

Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr. Eľko – zást. Starostu, Miroslav Bajužík
Mariana Ščerbaková, Milan Kmec, Rudolf Feňuš, M. Benetinová,
Ing. Vladimír Ladič- kontrolór, Eva Viselková – prac. OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4./ Správa kontrolóra obce Ing. Ladiča – stanovisko k záverečnému účtu
5./ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008
6./ Diskusia, rôzne
7./ Návrh na uznesenie
8./ Záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program. Tento program bol jednohlasne schválený.
Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ – Eva Viselková.
Na minulom zasadnutí bol starosta obce poverený, aby prejednal sťažnosť na Milana Kmeca
ml. A to streľbu zo vzduchovky v dedine a rýchlu jazdu na motorke t.i v obci. Túto sťažnosť ústne
podala poslankyňa OcÚ Benetinová. Starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že s
Milanom Kmecom ml. rozprával a ten mu v obidvoch prípadoch sľúbil, že už sa to opakovať
nebude. Starosta ho oboznámil s tým, že v opačnom prípade bude predvolaný pred komisiu
verejného poriadku.
2./

3./

Navrhovatelia:
Overovatelia:

Bajužík, Kmec/
Feňuš, Ščerbáková

4./
Ing. Ladič – hlavný kontrolór obce prečítal poslancom správu – Stanovisko k návrhu
záverečného účtu za rok 2008, v ktorom odporúčil OZ uzatvoriť prerokovanie tohto návrhu bez
výhrad. / viď príloha/
K tomuto stanovisku mal pripomienku poslanec Bajužík, ktorý poukázal na to, že obec nemá
účtovnú uzávierku overenú auditorom.
Ing. Ladič mu však pripomenul, že k tomuto sa vyjadril vo svojom stanovisku, v ktorom
uviedol, že obec nemá účtovnú uzávierku overenú auditorom, avšak hlavný kontrolór je audítorom
Slovenskej komory audítorov.
5./
Poslanci schválili Záverečný účet obce – bez výhrad, s rozdelením prebytku hospodárenia
za rok 2008 tak ako je to uvedené v záverečnom účte.
6./

Rôzne:
Poslanec Kmec mal pripomienky k verejnému osvetleniu pri dome 228
Starosta informoval poslancov o záujme zriadiť v kuchyni KD vývarovňu. Záujemca si
obhliadol priestory s tým, že sa ohlási v mesiaci 09/09.
S poslancami sa dohodli, že by išlo o riadnu nájomnú zmluvu s presne stanovenými
podmienkami.
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7./
Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne
súhlasili. Za jednotlivé časti uznesenia sa hlasuje osobitne. / po prejednaní bodu/.

8./

Poďakovaním za účasť, starosta obce zasadnutie ukončil.

Zapísala:Eva Viselková

V Dúbravke 17.6.2009

Overovatelia: Feňuš ...............................
Ščerbáková ......................

Andrej Bajužík
starosta obce

