Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 27.11.2008

Prítomní:

Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ščerbáková, Valiga,
Kmec, Feňuš, Benetinová, Bajužík Miroslav,Viselková – prac. OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2/ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Úprava rozpočtu na rok 2008
5./ Prehodnotenie a príprava VZN obce na rok 2009/ prechod na euro
6./ Príprava návrhu rozpočtu na rok 2009
7./ Rôzne
8./ Uznesenie a záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce. Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Na minulom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy.

3./

Navrhovatelia: Eľko Feňuš
Overovatelia: Bajužík, Valiga

4./
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ Viselková.
Podrobne – podľa položiek vysvetlila, prečo je úprava potrebná. Poslanci s predloženým návrhom
súhlasili./ viď príloha/. Bolo prijaté uznesenie.
5./
Poslanci podrobne prehodnotili doteraz platné VZN obce. Dohodli sa, že všetky VZN
ostávajú v platnosti aj naďalej. Zmenené budú len VZN, v ktorých sú uvádzané platby. Tieto, keďže
sa od 1.1.2009 mení mena na euro, budú v tejto mene prepočítané.
Prepočítané VZN je potrebné vyvesiť na obecnú tabuľu.
6./
Pracovníčka OcÚ predložila poslancom predbežný návrh rozpočtu na rok 2009. Po
presnejšom vysvetlení jednotlivých časti rozpočtu jak v príjmovej, tak aj vo výdajovej časti poslanci
súhlasili, aby bol tento návrh vyvesený na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu občanom.
Schvaľovanie rozpočtu bude na ďalšom zasadnutí OZ.
7./

V bode rôzne:
Poslancom bol predložený návrh materiálov do obecnej kroniky za rok 2006.
Tento návrh bol schválený.
Starosta obce vystúpil s otázkou, či OZ v novom roku usporiada obecný ples.
Poslanci sa dohodli, že obecný ples usporiadajú 28.2.2009.
Starosta predložil návrh o výške koncoročnej odmeny pre poslancov OZ a to 5000,-Sk pre
každého poslanca. Tento návrh bol jednohlasne prijatý.
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8./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Zasadnutie ukončil, poďakovaním za účasť, starosta obce.

V Dúbravke 27.11.2008

Zapíslala: Viselková

Overovatelia: Valiga …............................
Bajužík …..........................

Andrej Bajužík
starosta obce

