Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 24.1.2007

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./

Otvorenie zasadnutia
Kontrola úloh
Určenie NK a overovateľov zápisnice
Predstavenie nového majiteľa PD Dúbravka
Voľba predsedu finančnej komisie
Doplnenie člena rady – voľba
Voľba komisie OZ na ochranu verejného záujmu pre výkon funkcie verejného
činiteľa
Informácia o separovanom zbere a zbere TKO pre rok 2007
Doplnenie členov komisii, prejednanie ich náplne a činnosti
Prejednanie a schválenie Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2007
Informácia o zabezpečení drobných obecných prác cestou OÚP
Návrh na schválenie odmeny pre poslancov OZ – za zasadnutia
Návrh na schválenie odmeny pre zástupcu starostu obce
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

1./
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne schválený.
2./
Kontrola úloh: Na minulom zasadnutí bola uložená jedna úloha a to predložiť návrhy na
členov jednotlivých komisii OZ. Z: predsedovia komisii
Plnenie: Táto úloha nebola splnená, predsedovia komisii nepredložili návrhy na členov
komisii. Termín splnenia tejto úlohy sa prenáša do najbližšieho zasadania.
3./

Overovatelia: Ščerbáková, Feňuš
Návrhová komisia: MVDr. Eľko, Bajužík

4./
Starosta obce predstavil nového majiteľa hospodárskeho dvora Dúbravka a to AT Zemplín
spol s.r.o., so sídlom Kazimír, v zastúpení Ing.Palagyi, konateľ spoločnosti.
Ing. Palagyi sa v úvode poďakoval, že mu bolo umožnené predstaviť spoločnosť, čo aj v
krátkosti urobil.
AT Zemplín pôsobí v Dúbravke od 1.1.2007, spolu s ďalšími 3 spol.s.r.o. patrí do AGROTRADE Rožňava, ktorá po celom Slovenku obhospodaruje cca 15 000 ha pôdy a jej ročný obrat
predstavuje 1,5 miliárd Sk.
AT Zemplín plánuje, aby sídlo celej spoločnosti bolo v Dúbravke.
Čo sa týka zamestnanosti, nemalo by dôjsť k väčším zmenám, spoločnosť chce zamestnávať hlavne
ľudí z obce. Prvoradou úlohou je uzatváranie nových nájomných zmlúv z vlastníkmi
poľnohospodárskej pôdy, nájomné za pôdu by malo byť zvýšené.
Na otázku poslanca Kmeca, či sa pri nájomných zmluvách bude rozlišovať kultúra druhu
pozemkov odpovedal, že toto sa rozlišovať nebude, všetka pôda sa necháva v jednej výmere.

- 2Na otázku poslanca Eľka, na akú živočíšnu výrobu sa bude spol. zameriavať odpovedal, že
aj naďalej sa bude v Dúbravke rozvíjať chov ošípaných.
Poslanec Bajužík položil viac otázok, či je AT Zemplín spol. s.r.o., kde majú sídlo, aké majú
ďalšie spoločnosti. Ing. Palagyi mu na všetky tieto otázky ešte raz zodpovedal.
Poslanec Feňuš sa pýtal, či aj naďalej bude vlastníkom pôdy umožnené pestovať
záhumienkové zemiaky. Ing. Palagyi sa vyjadril, že keď bude dostatočný záujem, ostane to tak, ako
doteraz.
V závere sa ešte raz poďakoval za pozvanie na zasadnutie OZ a vyjadril vieru v dobrú
spoluprácu.
Voľba predsedu finančnej komisie
Starosta obce predložil poslancom znovu ten istý návrh, aby sa predsedkyňou finančnej
komisie stala p.Ščerbáková:
Hlasovanie: za:
3
/ Feňuš, Kmec, Ščerbáková/
proti:
0
zdržal sa:
2
/ Eľko, Bajužík/
5./

6./

Doplnenie člena rady – voľba
Starosta obce znovu predložil ten istý návrh, aby sa členom rady stal poslanec Kmec
Hlasovanie: za:
4
/ Feňuš, Kmec, Ščerbáková, Eľko/
proti:
1
/ Bajužik/
zdržal sa:
0

7./
Do komisie OZ – na ochranu verejného záujmu pre výkon funkcie verejného činiteľa boli
navrhnutí: Bajužík, Feňuš, Melník
Hlasovanie: za:
5
/ všetci prítomní poslanci/

8./
Informáciu o separovanom zbere a zbere TKO pre rok 2007 podal starosta obce. Oboznámil
prítomných so skutočnosťou, že aj naďalej nám tieto zbery zabezpečuje firma ASA Košice. Obec
však dostala výhodnejšiu ponuku od ďalšej firmy, preto je dohodnuté stretnutie so zástupcom firmy
ASA , aby boli prehodnotené podmienky jej zmluvy. O výsledkoch rokovania bude informovať
poslancov na ďalšom zasadnutí.
9./
Tento bod bol prejednaný už pri kontrole úloh, keďže poslanci členov komisii nedoplnili,
táto úloha im ostáva do najbližšieho zasadnutia.
10./ Harmonogram zasadnutí predložil starosta obce. Poslanci nemali k návrhu výhrady ani
doplnky.
Hlasovanie: za:
5
všetci prítomní poslanci/

11./ Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení drobných obecných prác cestou OÚP.
Je podpísaná zmluva pre 13 pracovníkov, z toho 4 ženy a 9 chlapi. Pracovníci budú vykonávať tie
isté činnosti ako doteraz, čiže upratovanie, kosiace prace v obci, starostlivosť o starých občanov v
obci, pomocné stavebné práce ....

-3Návrh na schválenie odmien poslancom OZ
Starosta obce navrhol, aby za každú účasť na zasadnutí OZ bola každému poslancovi
vyplatená odmena vo výške 300,- Sk. Tieto odmeny sa budú vyplácať 1 x ročne.
12./

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4
0
1

/Feňuš, Kmec, Eľko, Ščerbáková/
/ Bajužík/

Návrh na schválenie odmeny pre zástupcu starostu obce.
Starosta navrhol, aby odmena ostala v takej istej výške ako ju mal predchádzajúci zástupca
a to 1000,-Sk/ mesiac, s termínom vyplácania 1x za tri mesiace.

13./

Hlasovanie:

14./

za :
proti:
zdržal sa:

4
0
1

/ Feňuš, Kmec, Bajužík, Ščerbáková/
/ Eľko/

Rôzne:
V tomto bode bolo prejednané:
Návrh z obce Žbince o organizovaní spoločných mariašových turnajoch .
Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili a jednohlasne ho odmietli.

Sťažnosť – Ščerbák Ján, Dúbravka 213 na Pastirák Michal, Dúbravka 77.
Sťažnosť bude prejednaná komisiou pre verejný poriadok, ktorej predsedom je poslanec
Melník.
Obecný ples – 3.2.2007 – pracovníčka OcÚ informovala, že do dnešného dňa nie sú predané
žiadne vstupenky. Starosta informoval, že zo strany OcÚ je zabezpečená hudobná skupina, čašníci,
ošípané, ostatné veci sa budú zabezpečovať keď budeme mať dostatočnú účasť. Poslanci sa dohodli,
že keď do piatku 26.1.2007 nebude nahlásená účasť aspoň 50 párov ples sa ruší.
Poslanec Bajužík vystúpil s návrhom, aby všetci poslanci dostávali z každého zasadnutia OZ
kópie zápisníc a uznesení. Prítomní poslanci sa vyjadrili, že zápisnice a uznesenia nepotrebujú, že
sú k dispozícii na OcÚ, v prípade potreby si ich každý môže vyžiadať . Poslanec Bajužík trvá na
svojom návrhu, on chce uvedené kópie.
Ďalej poslanec Bajužík žiadal kópiu schváleného rozpočtu na rok 2007. Kópie rozpočtu
2007 boli všetkým novým poslancom hneď rozdané.
Poslanec Bajužík ďalej žiadal, aby bol prejednaný rokovací poriadok. Poslanci sa dohodli,
že doterajší rokovací poriadok bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí, kde sa rozhodne o jeho
prípadnom prepracovaní.

Diskusia
Nakoľko sa diskutovalo k jednotlivým bodom programu, počas celého zasadnutia, do
diskusie sa nikto neprihlásil.
15./

-4-

16./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík.
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

17./

Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 26.1.2007

Zapísala:

Eva Viselková

Andrej Bajužík
starosta obce

Overovatelia: Marianna Ščerbáková ................................
Rudolf Feňuš

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

