Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 6.7.2007
Prítomní: Andrej Bajužík – starosta obce, M. Bajužík, M.Ščerbáková, M.Valiga, M.Kmec,
R.Feňuš,
Eva Viselková – zapisovateľka
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Informácia o stave platenia daní a poplatkov
5./ Informácia o projekte – Rekonštrukcia infraštruktúry obce
6./ Príprava Dňa Dúbravčanov
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Schválenie uznesenia
10./ Záver

1./
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený
program, ktorý bol jednohlasne schválený.
2./
Kontrola úloh: Na minulom zasadnutí boli poslancom predložené materiály na
preštudovanie a pripomienkovanie. Poslanci nepredložili žiadne pripomienky. Poslanec Bajužík
uviedol, že do konca budúceho týždňa, teda do 15.7.2007, dá písomné pripomienky k Rokovaciemu
poriadku. O schválení jednotlivých dokumentov sa bude hlasovať na najbližšom zasadnutí.
3./

Overovatelia:
Bajužík, Ščerbáková
Návrhová komisia: Valiga, Feňuš

4./
Informáciu o stave platenia daní a poplatkov predložila poslancom pracovníčka OcÚ
Viselková / viď príloha zápisnice/.
5./

Informácia o projekte Rekonštrukcia infraštruktúry obce .
Starosta informoval poslancov, že Ing. Arch. Bošková, ktorá bola vo výberom konaní
vybratá za zhotoviteľa uvedeného projektu už začala na projekte pracovať. Bola s ňou podpísaná
zmluva o dielo. Starosta ďalej uviedol, že Ing. Bošková si však ďalšie stretnutia s poslancami OZ
podmieňuje tým, že sa na nich nebude zúčastňovať poslanec Bajužík. Svoju požiadavku
odôvodňovala tým, že na minulých stretnutiach sa cítila veľmi nepríjemne, keď jej poslanec
Bajužík kládol otázky, ktorými akoby chcel spochybniť jej oprávnenie na vypracovanie projektu.
6./

Príprava Dňa Dúbravčanov.

Starosta predložil poslancom hlavné úlohy, ktoré je potrebné splniť v súvislosti s prípravou
DD:
− roznášanie pozvánok / podľa svojich obvodov do konca budúceho týždňa/
− zároveň nahlásiť na OcÚ záujemkyne o pečenie koláčov
− zabezpečenie CO2 na čapovanie / prisľúbil Bajužík/
− zhotovenie lístkov na občerstvenie / pracovníčka OcÚ/
− rozdávanie lístkov na vstupnej bráne / Feňuš/

-2−
−
−
−
−

varenie a rozdávanie gulášu - / Kmec, Eľko/
čapovanie piva a malinovky - / Valiga, Ščerbáková/
dovoz a odvezenie tribúny - / podľa možnosti Bajužík/
dovoz piva a malinovky / Valiga/

Ďalšie úlohy budú rozdeľovanie priebežne podľa potreby.
Na otázku starostu, či je potrebné zabezpečiť na DD televíziu, poslanci jednohlasne
odpovedali, že nie.
7./
−
−
−
−

V bode rôzne:
starosta informoval poslancov o tom, že obec by mala dostať dotáciu na opravu KD, ktorou by
chcel poriešiť aspoň výmenu okien a dverí / zo strany od MŠ/ a výmenu dverí / hlavný vchod/.
poslanec Kmec mal poznámku k zle nastavenému osvetleniu VO na ulici za koľajnicami
poslanec Bajužík dal návrh, že je potrebné sa zaoberať výmenou ďalších úsporných svietidiel,
aby bolo kompletne zrekonštruované VO v celej obci
poslankyňa Ščerbáková vystúpila so žiadosťou o dotáciu pre gr.kat. cirkev. Starosta uviedol, že
finančná čiastka pre cirkvi je zahrnutá v rozpočte, je potrebné dať žiadosť o dotáciu.

8./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Valiga. Tento návrh bol jednohlasne prijatý,

9./

Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 6.7.2007
Zapísala : Viselková

Overovatelia: Bajužík Miroslav ..............................
Ščerbáková Marianna .......................

Andrej Bajužík
starosta obce

