
      Zápisnica 

             zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 24.09.2020 

 

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./ Kontrola úloh 
  4./ Informácia o zrealizovaných stavebných činnostiach počas letných  
                             mesiacov 
                        5./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
                        6./ Schválenie účasti v aktuálnych projektoch 
  7./ Informácia o žiadosti p. Babalíkovej k pozemkom v časti Komanica  
  8./ Žiadosť zväzu chovateľov o príspevok  
                        9./ Rôzne 
           10./ Návrh na uznesenie 
           11./ Záver 
 
 
1./   Starosta obce na úvod privítal prítomných, konštatoval, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné v počte 6 prítomných poslancov, predložil program schôdze, ktorý navrhol 
doplniť o bod: Žiadosť o prenájom obecného pozemku.  Takto upravený program zasadnutia 
bol   jednohlasne schválený.  

2./  Navrhovateľ:  Viliam Červenák 

      Overovatelia:  Mgr. Červeňak, Mariana Ščerbaková 
 
3./  Kontrolu splnenia úloh urobil starosta obce.  

Na poslednom zasadnutí OZ bolo rozhodnuté o predaji alebo vyradení  obecnej 
dodávky, čo bolo splnené, dodávka bola vyradená z evidencie PZ. Ďalej oboznámil 
poslancov, že na základe upozornenia poslanca Červenáka na nezodpovedných vodičov 
v našej obci, bolo toto preriešené s OR PZ, ktoré do našej obce vysiela častejšie dopravné 
hliadky na meranie rýchlosti.   

4./ Starosta obce informoval poslancov o zrealizovaných stavebných činnostiach počas 
letných mesiacov, ktoré si boli poslanci pozrieť pred začiatkom zasadnutia OZ. Jedná sa 
o tieto projekty: 

- oprava výtlkov ciest : za koľajou – až smer Komanice, pred OcÚ, za OcÚ ... Tu upozornil 
poslancov o potrebnej úprave – navýšení rozpočtu na tieto výdavky, nakoľko bolo použité 
väčšie množstvo materiálu ako bolo plánované. Celková suma za opravu – cca 4300,-€ 



- rekonštrukcia interiéru budovy OFK  – realizácia ukončená v hodnote cca 15 000,- €.        
Na základe zmluvy o refundácii týchto výdavkov prostredníctvom SFZ, bolo zaslané 
vyúčtovanie projektu , čim by sa obci malo vrátiť 10 000,- €. 

- ďalej bola urobená vodovodná a kanalizačná prípojka v budove OFK v hodnote cca 3 800,-€ 
a zakúpené zariadenie / ako lavičky, vešiaky .../ v hodnote 1900,-€ 

- vymaľovanie interiéru MŠ – za pomoci rodičov bola urobená maľba triedy a spalne, 
natreté radiátory, doložená plávajúca podlaha v spálni. Ďalej bol vymenený oddeľujúci záves 
v triede, namontované nové vertikálne žalúzie a nové svietidla . Celková hodnota tohto 
projektu je cca 2000,- €  

5./  Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 predniesla pracovníčka OcU Viselková. 
Podrobne vysvetlila potrebnú úpravu rozpočtu. Na základe prognózy MF SR, je potrebné 
znovu ponížiť príjem podielových dani o cca  5000,- € , čo spôsobuje výpadok krytia bežných 
výdavkov v našom rozpočte.  V súvislosti s uvedeným oznámila  poslancom, že na základe § 
36 odst.2 zák.č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19, môže obec počas obdobia 
pandémie až do 31.12.2021 na základe rozhodnutia OZ použiť na úhradu bežných výdavkov 
prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje pričom sa to nepovažuje za 
porušenie finančnej rozpočtovej disciplíny. Poslanci s navrhovaným riešením súhlasili 
a schválili použitie kapitálových príjmov – konkrétne finančných prostriedkov z refundácie za 
výstavbu chodníkov z PPA na krytie bežných výdavkov, a to napr. / údržba ciest, interiérové 
vybavenie OFK....všetko uvedené v rozpočtovom opatrení/. Navrhované rozpočtové opatrenie 
bolo poslancami prijaté.  

6./ V tomto bode informoval starosta obce o vyhlásených výzvach – projektoch, do 
ktorých sa môže naša obec zapojiť.  

Ako prvú prezentoval výzvu MV SR z regionálneho príspevku – Prioritná oblasť D – 
obnova obcí a kvalita životného prostredia. Ide o projekt, na základe ktorého môže obec 
získať strojovú techniku / malý traktor, kosačku .../ v celkovej hodnote 71 000,- € bez 
spoluúčasti obce. Poslanci schválili zapojenie sa obce do tohto projektu 

Druhá výzva MŽP SR z environmentálneho fondu „C“ oblasť – rozvoj odpadového 
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov sa týka  takisto poľnohospodárskej 
techniky, konkrétne veľkého traktora s príslušenstvom na zneškodňovanie bioodpadu. 
Celková výška finančných prostriedkov z tohto projektu je 80 000,-€ so spoluúčasťou obce 
5%. Poslanec Eštok sa pýtal starostu koľko finančných prostriedkov vynaloží obec na 
spracovanie uvedených projektov, konkrétne na tento. Nakoľko starosta ešte nemal potrebné 
informácie ohľadom spracovania žiadosti, poslanci preložili prerokovanie tohto bodu na 
nasledujúce zasadnutie. 

7./ Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Bobalikovej ohľadom vysporiadania 
pozemku- v časti Komanica. Jedná sa o opravu hraníc pozemku p Bobalikovej  susediacim 
s pozemkom, ktorý vlastní obec. Ohľadom tejto veci má starosta dohodnuté stretnutie 
s právnikom, o výsledku ktorého bude informovať na nasledujúcom zasadnutí. 

8./ Starosta obce predložil poslancom Žiadosť zväzu chovateľov so sídlom v Sliepkovciach 
o finančnú podporu pri organizovaní výstavy. Poslanci schválili príspevok vo výške 100,-€. 

 



9./ Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Mošpana zo Žbiniec o prenájom obecného 
pozemku  na poľnohospodárske účely. Ide o pozemok v katastrálnom území obce Budkovce- 
časť pozemku medzi cintorínom obce Budkovce a cestou / križovatka/. Z dôvodu nejasnosti 
doby nájmu pozemku bolo prejednanie žiadosti presunuté na  nasledujúce zasadnutie. 

10,/ V Bode rôzne bolo prejednané: 

Starosta obce predložil poslancom návrh činnosti, ktorým by sa chcel venovať ešte v tomto 
roku: 

- návrh na zakúpenie auta pre OcÚ konkrétne Dacia Dokker – zo skladových zásob, 
za výhodnú cenu. Poslanci diskutovali, či by nebolo vhodnejšie zakúpiť väčšie auto, 
hoci aj ojazdené, s väčšou plochou na prevoz materiálu. Starosta má do budúceho 
zasadnutia preveriť ponuky od ďalších predajcov aut.  

- návrh na zakúpenie vianočného osvetlenia do obce – ide o 15 ks ozdôb na stĺpy a 5 
reťazí cez cestu v celkovej cene 3000,-€. Po upresnení konkrétnej ponuky od 
dodávateľa, bude zakúpenie osvetlenia prejednávané  na nasledujúcom zasadnutí.  

- návrh na rekonštrukciu oplotenia MŠ – ide o zakúpenie materiálu, samostatná 
realizácia by sa konala svojpomocne. Poslanci predbežne súhlasili s návrhom, starosta 
má do 15.10.2020 upresniť cenu oplotenia. 

- V súvislosti s prípravou návrhu VZN o poplatkoch v MŠ sa poslanci dohodli na 
školnom v hodnote 5,-€/ mesiac / na návrh poslanca Ing. Bajužika ostáva nezmenený/ 
a na novom poplatku pre adaptačný pobyt v hodnote 3,-€. 

 

11./ Návrh na uznesenie prečítal Viliam Červenák. Tento návrh bol jednohlasne schválený. 
 
12./ Zasadnutie ukončil starosta obce o 19,00 h. 
 
 
Zapísala: Viselková 
 
V Dúbravke 24.09.2020     Ing. Stanislav Bajužik 
        starosta obce 
 
 
Overovatelia: Mgr. Ján Červeňák ........................................ 
 
  M. Ščerbáková .............................................. 
 

 

 

 

 

 

 



  


