Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 11.12.2019

Prítomní:
Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce, Červenák Viliam, Horňák Juraj,
Mgr. Červeňak Ján,Eštok Vincent, Ščerbáková Mariana, Ing. Bajužik Miroslav
Ing. Jozef Figľar – hlavný kontrolór obce
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
5./ Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
6./ Stanovisko HK k rozpočtu
7./ VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
8./ VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
9./ Kultúrnospoločenské akcie – zhodnotenie a príprava nových
10./ Bilancia roku 2019
11./ Vyhodnotenie práce OZ a HK
12./ Rôzne
13./ Návrh na uznesenie
14./ Záver

1./ Starosta obce na úvod privítal prítomných, konštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné v počte 6 prítomných poslancov, predložil program schôdze a keďže nemal
nikto z prítomných pripomienky, dal hlasovať za jeho schválenie. Program zasadnutia bol
jednohlasne schválený.
2./ Navrhovateľ: Mgr. Červeňak
Overovatelia: Ing. Bajužik Miroslav
Juraj Horňák
3./ Kontrolu plnenia uznesení urobil starosta obce, konštatoval, že doteraz sú splnené všetky
prijaté uznesenia.
4./ Návrh Rozpočtového opatrenia č.4/2019 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ
Viselková. Podrobne, po jednotlivých položkách, vysvetlila potrebnú úpravu rozpočtu.
Poslanec Eštok mal pripomienku k opakovanému zvyšovaniu položky za špeciálne služby. Tu
mu bolo vysvetlené, že táto rozpočtová položka sa upravuje hlavne kvôli zvýšenému počtu
podaných projektov / žiadosti o dotácie/, ktorých platby za vypracovanie sa účtujú práve tu.
Toto rozpočtové opatrenie bolo schválené.
5./ Návrh Rozpočtu na roky 2020 – 2022 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ.
Predložený návrh bol pre poslancov spracovaný vo forme rekapitulácia – podľa ekonomickej
klasifikácie. V prípade, že poslanci mali otázky, bolo im podrobne – podľa položiek
vysvetlené, čo ktorá ekonomická klasifikácia obsahuje.

6./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na
roky 2021 -2022 predložil Ing. Figľár – hlavný kontrolór obce. V stanovisku odporučil OZ
predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
Potom nasledovalo hlasovanie za schválenie rozpočtu na rok 2020. Poslanci rozpočet
schválili.
7./
Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
predložil starosta obce. Všetci poslanci, bez pripomienok, hlasovali za schválenie návrhu.
8./
Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad predložil starosta obce. V rozprave k tomuto VZN vystúpil poslanec Eštok,
ktorému sa zvýšenie poplatku z 5,11 €/ osoba na 12,-€/ osoba zdá príliš vysoké. Pýtal sa, čím
sa obec až tak previní, keď prispieva na vývoz odpadu vlastným občanom. Ing. Figľar –
hlavný kontrolór obce mu odpovedal, že obec porušuje zákon, podľa ktorého je pôvodcom
odpadu každý občan a obec nemôže na vývoz prispievať. Starosta obce ešte vysvetlil, že aj po
takom rapídnom zvýšení poplatkov za TKO nebudú vyrovnané príjmy a výdavky v rozpočte
obce. Zvyšuje sa hlavne štátom daný poplatok za uloženie odpadu, ktorý sa bude zvyšovať aj
v ďalších rokoch. Poslanci tento návrh schválili.
9./ Starosta obce zhodnotil doterajšie kultúrnospoločenské akcie a to: Mesiac k úcty
k starším a Mikuláš, ako úspešné s dobrou odozvou od občanov obce.
Na nasledujúce obdobie sú naplánované : Vítanie nového roka 2020 a to 5.1.2020
s ohňostrojom, dobrým vínkom a FS Rendešovci.
Na 1.2.2020 je naplánovaný Obecný ples.
10./ Bilanciu roka 2019 urobil starosta obce. Viď príloha zápisnice.
11./ Vyhodnotenie práce OZ a HK urobil starosta obce. Poďakoval sa poslancom za prácu,
aktivitu a podporu počas celého roka 2019. Takisto sa za veľmi dobrú a odbornú prácu
poďakoval aj HK obce. Každému poslancovi navrhol koncoročnú odmenu vo výške 100,-€.
Za mimoriadnu osobnú pomoc navrhol poslancovi Ing. Bajužikovi zvýšiť odmenu o 100,-€.
Keďže pri hlasovaní za udelenie odmien boli 3 poslanci za a 3 sa zdržali, návrh starostu obce
nebol schválený.
12./ V bode rôzne:
- poslanec Eštok vystúpil s poznámkou ohľadom vianočného osvetlenia na hlavnej ceste, že
sú tam len staré ozdoby a že ich je akosi málo.
13./ Návrh na uznesenie predložil Mgr. Červeňák, tento návrh bol jednohlasne schválený.
14./ Zasadnutie ukončil starosta obce o 19,50 h.

V Dúbravke 11.12.2019

Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

Overovatelia: Ing. Miroslav Bajužik .......................................
Juraj Horňák ....................................................

