
Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 27.4.2007 a 4.5.2007

Prítomní: Podľa prezenčných listín

Program: 1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Správa hlavného kontrolóra obce k 31.12.2006
5./ Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2006
6./ Výpoveď zmluvy o vývoze TKO – firme ASA Košice
7./ Predloženie materiálov na pripomienkovanie
     / Rokovací poriadok OZ, Organizačný poriadok OcÚ, Výstavba veterných 

       elektrárni, Cintorínsky poriadok/
8./ Prejednanie prípravy Dňa Dúbravčanov
9./ Informácia o príprave projektov pre Žiadosť o dotáciu z fondov EÚ

          10./ Informácia TJ
          11./ Rôzne
          12./ Diskusia
          13./ Schválenie uznesenia
          14./ Záver

1./ Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený 
program, ktorý bol jednohlasne schválený.

2./ Kontrola úloh: Z minulého zasadnutia ostala nesplnená úloha – doplniť členov komisii OZ.
Poslanci sa však dohodli, že nebudú doplňovať členov komisii z občanov obce, ale že v každej 
komisii budú pracovať spoločne - všetci poslanci OZ.

3./ Overovatelia zápisnice: Valiga Marián, MVDr. Eľko Miroslav
Návrhová komisia: Kmec Milan, Melník Radovan

4./ Správu hlavného kontrolóra obce k 31.12.2006 predniesol Ing. Ladič – kontrolór obce.
V uvedenej správe podrobne rozviedol hospodárenie obce a čerpanie rozpočtu za rok 2006. 
Nakoľko  kontrolou  účtovných  dokladov  nezistil  žiadne  väčšie  nedostatky,  ktoré  by  ohrozili 
hospodárenie  obce,  poslancom  odporučil  schváliť  Záverečný  účet  obce  za  rok  2006  bez 
pripomienok.

5./  Prejednanie  Záverečného účtu obce  za  rok  2006 –  tento  bod bol  na  návrh  poslanca 
M.Bajužíka odložený. Svoj návrh odôvodnil  tým, že nemal k dispozícii dostatočné materiály 
/ Rozpočet na rok 2006 a Výkaz o plnení rozpočtu za rok 2006./ Starosta obce a pracovníčka OcÚ, 
ktorá Záverečný účet  obce  predkladala,  mu pripomenuli,  že  v  pondelok 23.4.2007 mu spolu s 
pozvánkou na zasadnutie OZ boli doručené aj potrebné materiály – Záverečný účet obce a Správa o 
hospodárení, ktorá je doplňujúcou / vysvetľujúcou/ správou k tomuto účtu. Ak mu nejaké materiály 
chýbali, ako poslanec OZ, si ich mal na OcÚ vyžiadať. 
Po menšej rozprave sa poslanci dohodli, že kvôli bodu č. 5 sa zídu 2.5.2007, aby mal poslanec 
Bajužík dostatočný čas na preštudovanie uvedených materiálov.

6./ Starosta obce informoval poslancom o postupe pri  zrušení zmluvy s firmou ASA Košice, 
ktorá zabezpečuje našej obci vývoz TKO a separovaný zber. 
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7./ Starosta obce predložil poslancom  materiály na preštudovanie a pripomienkovanie do 
najbližšieho  zasadnutia  OZ./  Rokovací  poriadok  OZ,  Organizačný  poriadok  OcÚ,  Cintorínsky 
poriadok /.

8./ Prejednanie prípravy Dňa Dúbravčanov. 
V tomto bode vyzval starosta poslancov, aby predložili svoje návrhy na kultúrny program 

počas akcie – Deň Dúbravčanov. Poslanci navrhovali, aby v programe vystúpil súbor Vranovčan a 
Zemplín. Taktiež sa hovorilo o hudobno-zábavnej skupine Drišľák, ktorej vystúpenie je pre obec 
dosť drahé. Jednanie s touto skupinou si vzal na starosť starosta obce. 
Starosta obce zdôraznil poslancom, že príprava tejto akcie je veľmi náročná a preto by sa jej mali 
aktívne zúčastniť všetci poslanci. 
Poslanec Melník sa už teraz ospravedlnil, že v čase príprav i v čase samotnej akcie bude na rodinnej 
dovolenke v zahraničí, preto sa jej nemôže zúčastniť.
Poslanec Bajužík povedal, že on sa zúčastní príprav pred akciou a tiež aj upratovacích prác po akcii, 
no samotného Dňa Dúbravčanov sa nezúčastní, nakoľko sa ho nezúčastnil ešte ani jeden rok. Na 
toto starosta reagoval, že po minulé roky bol občanom obce, no teraz, keď je  poslancom OZ, mu 
účasť na takejto akcii vyplýva z jeho funkcie.

9./  Starosta obce informoval OZ o príprave projektov pre Žiadosť o dotácie z EF. Doteraz 
boli odoslané žiadosti na bezplatný dlhodobý nájom na budovu a priľahlé pozemky  bývalej ZŠ, 
pozemok za obchodom Jednota a kanál v strede obce. V starej ZŠ by sa malo pre všetkých občanov 
zriadiť relaxačné centrum, za budovou Jednoty menší parčík a pre skrášlenie životného prostredia 
by  mal  byť  zrekonštruovaný kanál  v  strede  obce  a  na  urbárskom pozemku „Pažiť“ by sa  mal 
vysadiť lesopark. Uvedené  nehnuteľnosti obec nevlastní, no podmienkou pri žiadosti o dotáciu je 
vlastnícky, alebo dlhodobo-nájomný vzťah, preto starosta v týchto veciach už začal konať.
Starosta vyzval poslancov o podávanie návrhov na spracovanie projektov. Poslanci sa dohodli, že k 
uvedenej téme bude zvolané mimoriadne zasadnutie. 

10./  Poslanec Feňuš, ktorý je predsedom komisie pre telovýchovu,  informoval zastupiteľstvo 
ohľadom TJ.  Uviedol,  že  futbal  nie je na takej  úrovni,  ako by sa očakávalo.  Prijatím nového 
trénera sa síce zlepšila morálka mužstva, no výkony sú ešte dosť slabé. Ďalej uviedol, že TJ má 
finančné problémy, dosť ju zaťažuje plat trénera / mesačne 7000,- Sk/, každý zápas odohraný na 
domácom ihrisku sa vyplatí rozhodcom cca 3000,-Sk. 
Starosta reagoval, že obec sa snaží futbalistom pomáhať jak finančne, tak kosením ihriska a taktiež 
platením elektr. energie za budovu TJ, ktorá nie je ani majetkom obce. Tu poukázal na chybu, ktorá 
sa urobila v minulosti /v r. 1999-2002/, kedy bola budova TJ prevedená z obecného vlastníctva do 
vlastníctva TJ. Ďalej starosta hovoril o tom, že funkcionári TJ si musia hľadať sponzorov a nesmú 
sa spoliehať len na obec, ktorá aj  keď podporuje futbal,  musí myslieť hlavne na potreby, ktoré 
slúžia  pre všetkých občanov obce / VO, VZ .../.

11./ V bode rôzne bolo prejednané:

− starosta obce predložil návrh združenia „Laborecká Niva“, v ktorom je organizovaná aj naša 
obec, na vydanie informačnej brožúry, v ktorej by naša obec mala jednu dvojstránku. Poslanci 
s návrhom súhlasili. Bolo prijaté uznesenie.

Hlasovanie: za:      Bajužík, Melnik, Kmec, Valiga, Ščerbáková, Feňuš
zdržal sa:  MVDr.Eľko
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- Predloženie projektov firmy Winteriál na výstavbu veterných elektrárni v našej obci.
Starosta vyzval poslancov, aby si preštudovali materiály a vyjadrili  sa k návrhu. Poslanci sa 
dohodli  na  stretnutí  s  uvedenou  firmou,  ktorá  by  im  podrobne  vysvetlila  klady  i  zápory 
vyplývajúce z projektu pre našu obec. Sprostredkovanie stretnutia si zobral na starosť starosta 
obce. 

− Žiadosť firmy MICHATEK k.s. Michalovce o súhlasné stanovisko obce na výstavbu časti 
letiska v katastri našej obce.
Po menšej diskusii poslanci s touto výstavbou súhlasili. Bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: za:        Melník, Feňuš, MVDr.Eľko, Ščerbáková, Valiga

                              zdržal sa :       Kmec, Bajužík

− Príspevok obce pre cirkvi
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Pravoslávnej  cirkvi  v Dúbravke o príspevok od 
obce. Nakoľko máme príspevok pre cirkvi schválený v rozpočte na rok 2007 obec poskytne 
príspevok vo výške 10.000,-Sk. Poslanci nemali proti tomuto návrhu žiadne pripomienky. 
Poslanec Bajužík vystúpil s poznámkou, že podľa neho by mala byť v rozpočte určená určitá 
čiastka pre právnické osoby, ktoré by  o príspevok žiadali písomnou žiadosťou a nie uvedená 
konkrétne ako je to  v súčasnom rozpočte /napr. 50 tis. pre cirkvi, 80 tis. pre TJ .../
Pracovníčka  OcÚ  na  jeho  poznámku  reagovala  tým,  že  rozpočet  je  zostavovaný  podľa 
rozpočtových kapitol a preto je čiastka takto rozdelená. 

− Materiály do obecnej kroniky
Poslanci si prezreli materiály do obecnej kroniky za rok 2004 a súhlasili s ich použitím.

      Bolo prijaté uznesenie.

12./ Diskusia.
Do diskusie na neprihlásil nikto.

13./ Návrh na uznesenie bol preložený na druhú časť schôdze, ktorá by mala podľa dohody 
poslancov pokračovať 2.5.2007.

Po tomto bode ,starosta obce, prvú časť  zasadnutia ukončil.

Druhá časť zápisnice:

Dňa  2.5.2007  sa  poslanci  zišli  v  malom  počte  a  keďže  nebolo  OZ  uznášaniaschopné 
zasadnutie bolo preložené na 4.5.2007. Prítomní boli len : MVDr. Eľko, Bajužík a Ščerbáková.

Dňa 4.5.2007 sa poslanci zišli v dostatočnom počte – podľa prezenčnej listiny.

Program : a/   Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2006.
       b/  Návrh na uznesenie

a./ Starosta obce, hneď v úvode, vyzval poslanca Bajužíka, aby sa vyjadril, či po preštudovaní 
požadovaných materiálov má k návrhu záverečného účtu nejaké pripomienky. 

Poslanec Bajužík sa vyjadril, že až na nejaké maličkosti nemá k návrhu pripomienky a preto 
ho starosta vyzval, aby konkretizoval svoje pripomienky. Poslanec Bajužík  hovoril, že sa presne  už 
nepamätá, ale že napr. údržba traktora nebola rozpočtovaná a že skutočné plnenie  bolo dosť 
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vysoké.  
Na túto poznámku reagovala pracovníčka OcÚ, ktorá mu vysvetlila, že vo výkaze o plnení rozpočtu 
je táto položka rozpočtovaná, no nie ako schválený rozpočet ale už ako upravený rozpočet, podľa 
ktorého sa uvedený výkaz na konci roka vyhodnocuje.

Potom pracovníčka OcU prečítala poslancom predložený návrh Záverečného účtu obce za 
rok 2006. 
Starosta obce vyzval ešte raz ostatných poslancov aby sa vyjadrili k tomuto návrhu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky, vyjadrili sa, že pre OZ je podstatná správa kontrolóra obce, v 
ktorej  im  kontrolór  odporúča  ZÚ  schváliť  bez  pripomienok,  preto  ho  schváli  tak,  ako  bol 
predložený , čiže súhlasili aj s rozdelením prebytku hospodárenia za rok 2006.

Bolo prijaté uznesenie. 
Hlasovanie: za. Bajužík, Kmec, Valiga, Feňuš, MVDr. Eľko, Ščerbáková

zdržal sa:        0
proti.       0

Pracovníčka OcÚ predložila poslancom aj  Správu z inventarizácie majetku obce a MŠ za 
rok 2006, ktorá je súčasťou záverečného účtu a ktorú poslanci vzali na vedomie.

Zároveň im predložila návrh na vyradenie majetku zo svadobky KD v hodnote 4826,-Sk, 
s ktorým poslanci súhlasili. Bolo prijaté uznesenie 

Hlasovanie: za: MVDr.Eľko, Bajužík, Kmec, Feňuš, Ščerbáková, Valiga
zdržal sa: 0
proti: 0

b/ Návrh na uznesenie č. 2/2007 prečítal poslanec Kmec. 
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

V Závere vystúpil  poslanec Bajužík s  poznámkou, že ešte stále nemá kópie zápisníc zo 
zasadnutí OZ, na ktorých sa dohodlo na minulom zasadnutí. 

Pracovníčka  obce  reagovala,  že  zápisnice  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  obce  a 
nakoľko sú každému prístupné, myslela si, že v písomnej forme ich už nebude potrebovať.

Poslanec Bajužík aj tak  trval, aby  mu boli predložené zápisnice v písomnej forme.

Záver:

Starosta obce, poďakovaním za účasť, druhú časť zasadnutia ukončil.

V Dúbravke 4.5.2007

Zapísala: Viselková Andrej Bajužík
starosta obce

Overovatelia: Valiga Marián ...............................

MVDr.Eľko  ................................


