Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 19.5.2008

Prítomní:

Program:

Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr.Eľko – zást.star., Miroslav Bajužík, Marianna
Ščerbáková, Marián Valiga, Milan Kmec, Rudolf Feňuš
Ing. Ladič – hl.kontrolór, Viselková – prac. OcÚ
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Správa hl. kontrolóra o hospodárení obce za rok 2007
5./ Správa z inventarizácie majetku k 31.12.2007
6./ Záverečný účet obce za rok 2007 – prerokovanie a schválenie
7./ Príprava Dňa Dúbravčanov
8./ Rôzne, diskusia
9./ Uznesenie
10./ Záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./
Kontrola úloh – prac. OcÚ- Viselková informovala, že na poslednom zasadnutí neboli
uložené žiadne úlohy.
3./

Overovatelia: Kmec, Ščerbáková
NK:
MVDr. Eľko, Feňuš

4./

Správu o hospodárení obce za rok 2007 predložil hl. kontrolór obce Ing. Ladič
/viď príloha zápisnice/. Poslancom OZ doporučil schváliť Záverečný účet obce za rok 2007.
Bolo prijaté uznesenie.

5./

Správu z inventarizácie majetku k 31.12.2008 predložila pracovníčka OcÚ.
Poslanci túto správu vzali na vedomie aj so správou o vyradení majetku k 31.12.2007.

6./
Záverečný účet obce za rok 2007 predložila pracovníčka OcÚ – Viselková. Poslanci k
tomuto návrhu nemali pripomienky a schválili ho tak, ako bol predložený, čiže súhlasili aj s
rozdelením prebytku hospodárenia za rok 2007.
Bolo prijaté uznesenie.
7./

Príprava Dňa Dúbravčanov:

Termín: 9.8.2008
Program: tak ako doposiaľ :
- Sv. liturgia – podľa poradia má nasledovať rím.katolícka
− pre ľudí sa budú podávať klobásky, guláš, pivo , malinovka, koláče
− v kultúrnom programe by mali vystúpiť: Chemlon Humenné, Bystričan, Zamutovčan, Jožka
Jožko, Soľanka .... / podľa toho, čo dohodne starosta /
− reprezentačná miestnosť starostu obce – ako doposiaľ
K samotnej príprave bude zvolané mimoriadne zasadnutie, kde budú presne rozdelené
úlohy.

−

8./
−

2-

V bode rôzne bolo prejednané:
Žiadosť Gr. katolíckej cirkvi v Dúbravke o finančnú pomoc na opravu chrámu - vo výške
70000,- Sk. Po menšej rozprave poslanci najprv odsúhlasili čiastku a to 50% zo žiadanej sumy,
čiže 35 000,-Sk a potom hlasovali, kto je za, aby bola táto pomoc poskytnutá.
Boli prijaté uznesenia.

9./
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne prijatý. Za
jednotlivé časti uznesenia sa hlasovalo počas rokovania.
10./

Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 19.5.2008

Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia: Kmec Milan

.................................

Marianna Ščerbáková .................................

