Zápisnica
z prvého zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 28.12.2006

Prítomní:

Program:

Podľa prezenčnej listiny

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie zapisovateľa
3./ Informácia o výsledku volieb do miestnej samosprávy
4./ Zloženie sľubu starostu obce
5./ Zloženie sľubu poslancov OZ
6./ Príhovor starostu obce
7./ Voľba návrhovej komisie
8./ Voľba volebnej komisie
9./ Voľba zástupcu starostu obce
10./ Voľba obecnej rady
11./ Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
12./ Návrh platu starostu obce
13./ Návrh na vzorové podpisy pre styk s bankami
14./ Diskusia
15./ Návrh na uznesenie
16./ Záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal novozvolených poslancov OZ, hostí a
všetkých prítomných občanov . Oboznámil prítomných s programom schôdze.
2./

Starosta obce určil za zapisovateľku OZ p. Viselkovú a to počas celého volebného obdobia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: MVDr. Eľko a Radoslav Melník

3./
Informáciu o výsledku volieb do miestnej samosprávy podala, na základe zápisnice o
výsledku volieb zo dňa 2.12.2006 , predsedkyňa MVK p. Marta Feňušová.
4./
Starosta obce zložil sľub, ktorého znenie prečítal poslanec MVDr. Eľko. Po podpísaní
sľubu takisto poslanec Eľko odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce. Predsedkyňa MVK
p. Marta Feňušová odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení.
5./
Starosta obce prečítal sľub poslancov OZ. Tento sľub potvrdili poslanci svojimi podpismi.
Predsedkyňa MVK p. Marta Feňušová odovzdala poslancom osvedčenia o zvolení.
6./
V úvode slávnostného príhovoru sa starosta obce ešte raz poďakoval svojim voličom za
prejavenú dôveru vo voľbách. Potom v krátkosti oboznámil prítomných s plánmi a viziami, ktoré by
chcel spolu s OZ realizovať počas nastávajúceho volebného obdobia.
7./

Do návrhovej komisie bol zvolený M. Kmec a M. Valiga.

8./

Do volebnej komisie boli zvolení: Melník, Feňuš, Ščerbáková

9./
Voľba zástupcu starostu obce sa uskutočnila tajným hlasovaním. Na návrh starostu obce
poslanci hlasovali o vyslovení dôvery MVDr. Eľkovi. Informáciu o výsledku hlasovania urobil
poslanec Melník. Za zástupcu starostu obce bol jednohlasne zvolený MVDr. Eľko.

- 210./

Voľba obecnej rady.
Starosta obce podal návrh na členov obecnej rady: Kmec Milan a Rudolf Feňuš.
Zástupca starostu obce sa stáva členom rady zo zákona.
Poslanci hlasovali verejným hlasovaním, za každého člena rady zvlášť.
Kmec Milan - hlasovanie – za :
3 / Feňuš, Eľko, Ščerbáková/
proti:
0
zdržali sa: 4 / Bajužík, Melník, Kmec, Valiga/
Kmec Milan nebol zvolený za člena rady OZ
Feňuš Rudolf – hlasovanie - za:
4/ Kmec, Eľko, Valiga, Ščerbáková/
proti:
0
zdržali sa: 3/ Feňuš, Bajužík, Melník/

11./ Starosta obce prečítal návrh na zriadenie komisii, ktorý poslanci schválili. Potom prečítal
návrh na obsadenie jednotlivých komisii. Uskutočnila sa verejná voľba predsedov každej komisie:
Finančná komisia
Hlasovanie:

-

Marianna Ščerbáková
za:
3 / Kmec, Feňuš, Eľko/
proti:
2 / Bajužík, Melník/
zdržali sa: 2 / Ščerbáková, Valiga/

Marianna Ščerbáková nebola zvolená za predsedkyňu finančnej komisie
Komisia ochrany verejného poriadku
Melník Radovan
Hlasovanie:
za:
6 / všetci prítomní okrem Melníka/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Melník/
Komisia rozvoja telovýchovy a športu
Rudolf Feňuš
Hlasovanie:
za:
6 / všetci prítomní okrem Feňuša/
proti:
0
zdržal sa : 1 / Feňuš/
Komisia výstavby a rozvoja obce
Milan Kmec
Hlasovanie:
za :
6 / všetci prítomní okrem Kmeca/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Kmec/
Komisia rozvoja kultúry a sociálna oblasť
Valiga Marián
Hlasovanie:
za:
6 / všetci prítomní okrem Valigu/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Valiga/
Komisia životného prostredia
Miroslav Bajužík
Hlasovanie:
za:
5 / všetci okrem Bajužíka a Melníka/
proti:
0
zdržal sa: 2 / Bajužík a Melník/

−

-3-

Po voľbe , vyzval starosta novozvolených predsedov, aby na následujúcom zasadnutí OZ
predložili návrhy na členov jednotlivých komisii.
Potom navrhol poslanec Melník, keďže nebola zvolená predsedkyňa finančnej komisie,
aby bol predsedom tejto komisie Bajužík Miroslav. Poslanci hlasovali za tento návrh:
Hlasovanie:
za:
3 / Melník, Eľko, Valiga/
proti:
3 / Ščerbáková, Feňuš, Kmec/
zdržal sa: 1 / Bajužík/
Ani po tomto hlasovaní nebol zvolený predseda finančnej komisie.
12./

Návrh na plat starostu obce predložil zástupca starostu obce / viď príloha tejto zápisnice/
Poslanec Bajužík nesúhlasil s týmto návrhom, aký bol prednesený, dožadoval sa ,aby návrhy
na pohyblivú časť platu starostu / % zvýšenia TP/ navrhli poslanci na schôdzi a aby sa o tom dalo
hlasovať.
Návrh Bajužíka:
10% zvýšenie
Hlasovanie:
za:
2 / Melník, Bajužik/
proti
4 / Eľko, Feňuš, Kmec, Ščerbáková/
zdržal sa : 1 / Valiga/

Návrh Feňuša:
Hlasovanie:

30% zvýšenie / také aké mal starosta doteraz a aké bolo predložené/
za:
4 / Eľko, Feňuš, Kmec, Ščerbáková/
proti:
2 / Melník, Bajužík/
zdržal sa: 1 / Valiga/

Starostovi bol schválený taký istý plat, ako mal doposiaľ, čiže 30% navýšenie TP.
13./ Starosta oboznámil prítomných s návrhom na vzorové podpisy pre styk s bankami.
Navrhol, aby doterajšie VP p. Viselkovej a jeho podpis ostali v platnosti a aby ďalšie vzorové
podpisy mali Dr. Eľko a Radovan Melník. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Hlasovanie:
za: všetci prítomní poslanci

14./ Do diskusie sa prihlásil p. Pacura, ktorý vytýkal poslancom hlasovanie o plate starostu.
Hovoril, že starosta urobil počas predchádzajúceho volebného obdobia pre našu obec veľmi veľa,
že je za ním vidieť kus práce, preto je hanba, aby poslanci, ktorí sa dostali len teraz do obecného
parlamentu a ešte nič neurobili pre obec rozhodovali, dokonca znižovali jeho plat.
Ďalším, ktorý sa prihlásil do diskusie bol Kišík Štefan, ktorý sa pýtal OZ, či ulička ktorá
vedie k jeho domu nepatrí obci. Pýtal sa to v súvislosti s tým, že si má sam zaplatiť vodovodnú
prípojku k jeho domu. Poslanci, keďže nemali poznatky, ako je to projektované, rozhodli, že na
uvedený dotaz budú odpovedať do 30 dní.
Ján Ščerbák diskutoval o tom, že v dedine treba urobiť poriadok s túlavými sa psami.
Starosta informoval prítomných, že predchádzajúce OZ neschválilo odchyt túlavých psov firmou,
ktorá má na to kompetencie, preto OcU môže takéto problémy riešiť len tak, že upozorni majiteľa.
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Radovan Melník sa v diskusii opýtal starostu obce prečo nie je zástupcom on, keď mal
najväčší počet hlasov vo voľbách. Starosta to vysvetli tým, že zástupca sa neurčuje podľa toho, kto
získa najväčší počet hlasov, ale zástupcu si navrhuje starosta podľa vlastného výberu. Musí to byť
človek, ktorému starosta plne dôveruje a poslanec Melník túto dôveru u starostu nemá.
15./

Návrh na uznesenie prečítal p. Kmec.
Za tento návrh sa dalo hlasovať.
Hlasovanie: za :
všetci / okrem Bajužíka/
zdržal sa :
/ Bajužík/

16./

Poďakovaním za účasť ,všetkým prítomným, starosta obce zasadnutie ukončil

V Dúbravke 28.12.2006
Zapísala:

Viselková

Overovatelia: MVDr. Eľko Miroslav ................................
Melník Radovan
................................

Andrej Bajužík
starosta obce

