
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke dňa 28.3.2008 

 
 
Prítomní: Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr.Eľko- zást.star., Radovan Melník, Miroslav 
  Bajužík, Mariana Ščerbaková, Marián Valiga, Milan Kmec, Rudolf Feňuš 
 
 
Program: 1./  Otvorenie zasadnutia 
  2./  Kontrola úloh 
  3./  Určenie overovateľov zápisnice a NK 
  4./  Informácia o stave projektov pre rok 2008 
  5./  Informácia o príprave futbalového odd. Na jarnú sezónu 2008 
  6./  Vysokorýchlostný internet – zapojenie obce do projektu 
  7./  Cyklotrasa – zapojenie do projektu mikroregiónu Laborecká Niva 
  8./  Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2008 
  9./  Informácia a prejednanie rekonštrukcie KD a sociálnych zariadení pre OcÚ a KD 
           10./ Rôzne, diskusia 
                      11./ Návrh na uznesenie 
           12./ Záver 
 
 
1./ Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za 
navrhnutý program, ktorý bol jednohlasne schválený. 
 
2./ Kontrola úloh: Neboli uložené žiadne úlohy 
 
3./ Overovatelia: MVDr.Eľko, Feňuš 
 NK:  Kmec, Ščerbáková 
 
4./ Informáciu o stave projektov podal starosta obce.  
 Pre rok 2008 boli podané  žiadosti o finančné prostriedky z EF  na podporu týchto 
projektov: 
 
−  Výstavba kanalizácie v našej obci 

/ 1. cesta – cez enviromentálny fond, 2 . cesta – cez VVS Košice/ 
− Likvidácia divokých skládok v intraviláne a extraviláne našej obce 
      /žiadosť cez MŽP,  bolo treba doplniť vlastnícke vzťahy – pažiť- urbariát,  cesty obecné/ 
− Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD/ 

/žiadosť cez MF/ 
− Výmena okien na MŠ 

/žiadosť cez VÚC/ 
− Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obce 

/ Žiadosť cez fondy EÚ,pripravený projekt, verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác vyhral 
Ekostav Michalovce/ 

 
5./   Informáciu o stave pripravenosti futbalového oddielu v Dúbravke podal Rudolf Feňuš. 
 Podotkol, že je potrebné doplniť výstroj. Starosta obce navrhol,aby sa zišiel výbor TJ, aby 
bola prejednaná činnosť predsedu futbalového klubu. 
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6./ Starosta  informoval o možnosti zapojenia obce do projektu o zavedenie vysoko - 
rýchlostného internetu. Ide o projekt, ktorý by bol financovaný z prostriedkov EF s účasťou obce. 
 Poslanci návrh jednohlasne prijali. Bolo prijaté uznesenie. 
 
7./ Starosta informoval o projekte – „Vybudovanie cyklotrasy cez obce sústredené v združení 
Laborecká Niva“. 
 Poslanci tento projekt podporili. Bolo prijaté uznesenie.  
 
8./ Starosta predložil poslancom harmonogram zasadnutí OZ, ktorý bol bez pripomienok 
jednohlasne schválený. 
 
9./ Starosta informoval o začatej rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove KD.  
S rekonštrukciou sa muselo naliehavo začať z dôvodu, že nefungovali odpady a odpadová voda 
vytekala po podlahách WC.  Poslanci súhlasili s pokračovaním v rekonštrukcii s tým, že financie na 
túto akciu budú upravené v rozpočte dodatočne. 
 
10./ V bode rôzne bolo prejednané: 
 
− poslanec Melník navrhol, že by bolo potrebné vyčistiť kanál medzi Horňák-Janošík. Tento 

kanál je zarastený divorastami, ktoré prekážajú odtoku vody. Starosta prisľúbil, že hneď v 
pondelok na tieto práce nastúpia pracovníci EN. 
 

− Starosta informoval poslancov o sťažnosti p. Kurejovej na p. Kišíka.  
Poslanci sa dohodli na stretnutí 2.4.2008 o 19,00 hod. 

 
11./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Kmec.  
 Tento návrh bol jednohlasne prijatý. Za jednotlivé časti uznesenia sa hlasovalo jednotlivo, 
už pri konkrétnych bodoch. 
 
12./ Poďakovaním za účasť všetkým prítomným , zasadnutie ukončil starosta obce. 
 
 
 
 
V Dúbravke 28.3.2008 
 
 
Zapísala : Viselková       Andrej Bajužík 

         starosta obce 
  
 
   

  
 
  
 

 


