Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 30.03.2020

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
Neprítomná: Ing. Čurmová - ospravedlnená
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Stanovisko HK obce k záverečnému účtu
4./ Záverečný účet obce 2019
5./ Informácia ohľadom došlej refundácie fin. prostriedkov na
výstavbu chodníkov z PPA
6./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
7./ Žiadosť TIPSPORT SK. o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok
8./ Žiadosť o dotáciu JDS Dúbravka
9./ Prejednanie nákupu traktorovej kosačky
10./ Prejednanie spevnenia parkovacích plôch pri ceste na cintorín
11./ Rôzne
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

1./ Starosta obce na úvod privítal prítomných, konštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné v počte 6 prítomných poslancov, predložil program schôdze, ktorý bol
jednohlasne schválený. Zároveň v tomto bode starosta konštatoval, že na poslednom
zasadnutí neboli uložené žiadne konkrétne úlohy.
2./ Navrhovateľ: Viliam Červenák
Overovatelia: Mgr. Červeňak, V. Eštok
3./ Ing. Jozef Figľar – hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k záverečnému
účtu za rok 2019. Záverečný výrok znel:
„V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu Obce
Dúbravka za rok 2019 výrokom:
„Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad a súčasne schvaľuje Záverečný
účet obce Dúbravka za rok 2019, spracovaný 25.2.2020, bez pripomienok.
4./
Záverečný účet obce za rok 2019, podrobne rozobral vo svojom stanovisku hlavný
kontrolór obce, preto pracovníčka OcÚ Viselková, už len vysvetlila niektoré podrobnosti, na
ktoré sa poslanci pýtali.
Poslanci mali návrh dokumentu doma na preštudovanie.

Záverečný účet bol schválený bez výhrad, zároveň OZ schválilo použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia v sume 22668,67 € na tvorbu rezervného fondu.
5./ Starosta obce informoval poslancov o vrátených finančných prostriedkov – refundácii za
výstavbu chodníkov z prostriedkov PPA. Finančné prostriedky vo výške 87 904,37 € boli
vrátené na účet obce dňa 26.02.2020. Tieto finančné prostriedky sa môžu používať len na
kapitálové výdavky.
6./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 predniesla pracovníčka OcÚ Viselková. Podrobne
vysvetlila potrebnú úpravu rozpočtu, ktorá sa týka hlavne kapitálových výdavkov a to
v súvislosti s vrátenými finančnými prostriedkami za výstavbu chodníkov z PPA.
Rozpočtové opatrenie bolo jednohlasne schválené.
7./ Starosta obce predložil poslancom Žiadosť TIPSPORT SK. o súhlas s prevádzkovaním
kurzových stávok na adrese Dúbravka č. 84. Keďže sa jedná o obnovenie licencie v už
existujúcej prevádzke, poslanci s týmto návrhom súhlasili.
8./ Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o dotáciu pre Jednotu dôchodcov
v Dúbravke, ktorá bola založená v roku 2019. Poslanci schválili dotáciu vo výške 500,-€.
9./ Starosta obce oboznámil prítomných s potrebou zakúpenia novej kosačky – štvorkolky
na kosenie verejných priestranstiev a ihrísk. Kosačka, ktorú obec vlastní je už značne
opotrebovaná, často sa kazí a náhradné diely na jej opravu sa už nepredávajú. V súvislosti
s tým môže dôjsť k situácii, že sa nebude mať s čím kosiť.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom a schválili zakúpenie kosačky vo výške 3500,-€.
10./ O plánovanej úprave - spevnení parkovacích plôch pri ceste na cintorín informoval
starosta obce. Na spevnenie plôch sa použije hlavne materiál – betónový odpad, ktorý bol
vyvezený pri výstavbe chodníkov na skládku za umelým kopcom. Obec bude musieť zakúpiť
len drobný kameň a frézovaný asfalt. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.
11./ V bode rôzne bolo prejednané:
-

-

-

Starosta oboznámil prítomných:
s potrebou vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov na ulici za obecným
úradom. Jedná sa o to, že jestvujúca obecná cesta je podľa Katastra nehnuteľnosti
v Michalovciach sčasti postavená na pozemkoch -záhradách súkromných vlastníkov.
V súvislosti s tým dal starosta urobiť geodetické zameranie celej tejto ulice.
Nakoľko obec dosiahla pri triedení odpadu výšku 32% z celkového objemu
komunálneho odpadu, mohli sme požiadať o dotáciu z envirofondu a taktiež sa
poplatok za uloženie 1t odpadu na rok 2020 pre našu obec zvýšil len o 1,-€ a to z 12,€/t
na 13,-€ /.
Plánované akcie : zakúpenie vianočného osvetlenia a rekonštrukcia MR pre súčasnú
ekonomickú situáciu odložené
V súvislosti so zložitou finančnou situáciou v štáte, ktorá bude mať veľký dopad aj na
hospodárenie obce, navrhol starosta šetrenie elektrickej energie vypínaním VO v čase
od 23,15 h do 4,15 h. a to od 1.4.2020 až do odvolania.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili
Pre epidémiu koronavírusu boli pre všetkých občanov obce našité a rozdané
ochranné rúška

- V kancelárskych priestoroch OcÚ boli, v mesiaci február 2020, vymenené nové
vstavané skrine na ukladanie písomnosti. Doterajší nábytok bol umiestnený v dome s.č. 57.

-

Poslanec Horňák sa pýtal na plánovanú výspravku cesty za koľajou a smerom na
Komanice
Starosta odpovedal, že s prácami sa začne hneď, keď to terajšia situácia dovolí.
Poslanec Eštok vystúpil s pripomienkou, že nebol pozvaný na oslavy MDŽ, ktoré sa
konali 8.3.2020 v KD. Starosta obce mu odpovedal, že na neho zabudol a na akciu volal
poslancov, s ktorými sa stretol osobne. Podotkol, že v minulosti sa už stalo, že na akciu
pozval aj poslanca Eštoka, no on neprišiel.
V súvislosti s tým pripomenul kontrolór obce, že je potrebné, na všetky akcie konané
obcou, pozývať všetkých poslancov OZ.

12./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Červenák. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
13./ Zasadnutie ukončil starosta obce o 14,15 h.

Zapísala: Viselková

V Dúbravke 30.03.2020

Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

Overovatelia: Mgr. Červeňak ...........................................
Vincent Eštok ..............................................

