
Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 11.12.2009

Prítomní: Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr. Eľko- zást. Starostu, Marianna Ščerbáková,
      Marián Valiga, Milan Kmec, Rudolf Feňuš, Marcela Benetinová
      Ing. Ladič – kontrolór obce
      Miroslav Bajužík – ospravedlnený

Program: 1./ Zahájenie
2./ Kontrola úloh

            3./ Voľba NK, overovateľov zápisnice
4./ Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2010
5./ Programový rozpočet obce
6./ Informácia o projekte „ Rekonštrukcia miest. komunikácii a chodníkov“
7./ Informácia – Výstavba kanalizácie
8./ Informácia – Spol projekt Laborecká Niva / Mikádo/
     / likvidácia divokých skládok, zriadenie kompostovísk/
9./ Prerokovanie a úprava VZN obce na rok 2010

           10./Rôzne
           11./Prijatie uznesenia
           12./ Záver

1./ Zahájenie urobil starosta obce. Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený 
program. Pracovníčka OcÚ upozornila, že je potrebné pridať do programu bod úprava rozpočtu na 
rok 2009. Tento návrh bol prijatý / bod vsunutý pred bod rôzne/ a program  jednohlasne schválený..

2./ Kontrola úloh – pracovníčka OcÚ informovala, že poslanci OZ mali predložiť návrhy k 
zostaveniu programového rozpočtu pre obec na roky 2009- 2011. Zo strany poslancov nebol 
predložený žiadny návrh. 

3./ Návrhová komisia: Benetinová, Kmec
Overovatelia: MVDr. Eľko, Valiga

4./ Návrh rozpočtu na rok 2010 predložila pracovníčka OcÚ Viselková.
Podrobne vysvetlila poslancom jednotlivé položky príjmovej i výdajovej časti rozpočtu.
Uvedený materiál mali poslanci k preštudovaniu doma. Taktiež bol vyvesený na úradnej tabuli obce 
od 25.11.2009. Zo strany občanov ani zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky.
Rozpočet obce na rok 2010 bol poslancami jednohlasne schválený. / Bolo prijaté uznesenie/.

5./ Návrh programového rozpočtu predložila poslancom pracovníčka OcÚ Viselková. 
Programový rozpočet je rozdelený do 5 programov  a to : 

1./ Plánovanie, manažment a kontrola
2./ Služby občanom
3./ Životné prostredie
4./ Vzdelávanie a školstvo
5./ Kultúra a šport.

Tieto programy  obsahujú 14 podprogramov.
Poslanci predložený návrh schválili bez pripomienok. Bolo prijaté uznesenie. 
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6./ Starosta obce Informoval poslancom o projekte „ Rekonštrukcia miest. komunikácií a 
chodníkov“.

Obci bola schválená dotácia vo výške cca 300 000,-€.  Pôvodný projekt na celú obec bol 
rozdelený na etapy. Tieto finančné prostriedky budú použité na výstavbu MK a chodníkov v strede 
obce. S výstavbou sa začne až po výstavbe kanalizácie, ktorá bude pokračovať najprv v tejto časti.

7./ Výstavba kanalizácie.
Informoval starosta. Investor stavby – VVS Košice, dodávateľ – EKOSTAV Mi – ce.

Súčasne sa bude robiť stavba v 4 obciach : Dúbravka, Žbince, Hatalov a Vŕbnica.
Plánovaný začiatok : január 2010. Predpokladaný termín ukončenia- 16 mesiacov od zahájenia prác.

8./ Starosta informoval o spol. projekte mikroregiónu ZMOS  Laborecká Niva.
Ide o projekt / Mikádo/ likvidácia divokých skládok a zriadenie kompostovísk.
Biokompostovisko pre našu obec by malo byť zriadené v obci Budkovce.

9./ Prerokovanie a úprava VZN obce na rok 2010.
Bolo predložené VZN č- 1/2009 o určení výšky dotácie pre MŠ
Po prerokovaní ostatných VZN obce, ktoré boli v platnosti pre rok 2009 sa poslanci uzhodli, 

že tieto VZN budú platné-  bez zmien aj v roku 2010.

10./ Úprava rozpočtu na rok 2009. Pracovníčka OcÚ Viselková oboznámila poslancov so 
skutočnosťou, že aj napriek tomu, že bola urobená úprava rozpočtu na minulom zasadnutí OZ je 
potrebné zmenu urobiť znovu a to z dôvodu, že obec dostala dotáciu z MF SR vo výške 10 350€. Je 
to dotácia na pokrytie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Možno ju 
použiť do 31.3.2010 , no najlepším riešením by bolo použiť uvedenú dotáciu do konca roka 2009 a 
to preúčtovaním niektorých položiek bežných výdavkov s KZ 111 / čiže s použitím dotácie/.
Poslanci súhlasili s predloženou zmenou rozpočtu a taktiež s ďalším  prípadným potrebným 
presunom financií medzi položkami – podľa zváženia pracovníčky OcÚ a schválenia starostu obce. 
Bolo prijaté uznesenie.

11./ Rôzne:

V tomto bode bolo prejednané:

– Privítanie nového roku 2010
Poslanci sa dohodli, že to bude 1.1.2010 so  začiatkom o 14,30 h. V kultúrnom programe 
vystúpi súbor Bystrečan, ďalej bude vatra, ohňostroj a varené víno pre občanov.

– Obecný ples – termín : 6.2.2010, s hudobnou skupinou Bankovič Band, ktorá si ako honorár 
za vystúpenie žiada 500,-€
Starosta dal za usporiadanie plesu s týmito podmienkami hlasovať. Všetci poslanci boli za.

– Poslanci sa dohodli na obhliadke obce a to z dôvodu potreby výrubu drevín v strede v 
obci – parku, ako aj prejednanie žiadosti jednotlivých občanov o výrub stromov. Stretnutie 
sa uskutoční 19.12.2009 o 14,00 hod.

– Zástupca starostu navrhol koncoročnú odmenu pre starostu obce. Najprv dal hlasovať za 
udelenie odmeny a potom za výšku odmeny.
Poslanci sa dohodli na výške odmeny pre starostu obce 700,-€, táto odmena mu bude 
vyplatená vo výplate za 12/2009./ prijaté uznesenia.
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12./  Návrh na uznesenie prečítal poslanec Kmec.
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

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

Zapísala: Viselková

V Dúbravke 11.12.2009 Andrej Bajužík
starosta obce

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

Valiga ….................................................


