Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 11.11.2020

Prítomní:
Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce, Ing. Mária Čurmová – zástupkyňa
starostu obce, Červenák Viliam, Mgr. Červeňak Ján, Eštok Vincent,
Ščerbáková Mariana, Ing. Bajužik Miroslav
Ing. Jozef Figľar – hlavný kontrolór obce

Neprítomná: Juraj Horňak - ospravedlnený

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola úloh
4./ Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom
5./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
6./ Žiadosť o dotáciu z Envirofondu - schválenie spoluúčasti
7./ Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy
8./ Zakúpenie auta pre obec
9./ Oplotenie areálu MŠ
10./ Sťažnosť p. Krišovej - prejednanie
11./ Rôzne
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

1./
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v počte 6 prítomných poslancov. Potom predložil
program schôdze, v ktorom navrhol zmeniť poradie prejednania jednotlivých bodov a to bod
č. 5/ prejednať až po bode č. 9./ Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a takto upravený
program jednohlasne schválili..

2./ Navrhovateľ: Vincent Eštok
Overovatelia:

Ing. Mária Čurmová, Mariana Ščerbaková

3./ Starosta obce urobil kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia s konštatovaním, že
všetky úlohy boli splnené a bude o nich informovať pri jednotlivých bodoch programu.
4./ Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý predložil
starosta obce, bol jednohlasne schválený. Bolo prijaté uznesenie.

5./ Žiadosť o dotáciu z Envirofondu – schválenie spoluúčasti . O tomto bode OZ jednalo
už na minulom zasadnutí, nakoľko starosta obce nemal ešte presne informácie ohľadom
spracovania projektu, bolo ďalšie jednanie presunuté na najbližšie zasadnutie. Ide o výzvu
MŽP SR z Environmentálneho fondu „C“ oblasť – rozvoj odpadového a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov , ktorá sa týka nákupu veľkého traktora s príslušenstvom
na zneškodňovanie bioodpadu. Celková výška finančných prostriedkov z tohto projektu je
80 000,-€ so spoluúčasťou obce 5%. Náklady, ktoré by obci vznikli pri spracovaní žiadosti
a verejného obstarávania predstavujú sumu 900,-€.
Poslanci uvedený návrh schválili a súhlasili so spoluúčasťou obce pri tomto projekte. Bolo
prijaté uznesenie.
6./ So žiadosťou p. Mošpana zo Žbiniec o prenájom obecného pozemku na
poľnohospodárske účely boli poslanci oboznámení už na minulom zasadnutí.. Z dôvodu
nejasnosti doby nájmu pozemku bolo prejednanie žiadosti presunuté na toto zasadnutie. Ide
o pozemok v katastrálnom území obce Budkovce- časť pozemku medzi cintorínom obce
Budkovce a cestou / križovatka/. Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom nájomného
a to vo výške 51,64 €/rok, čo bolo vypočítané ako pomer rozlohy pozemku a nájomného 80 €/
ha / takéto nájomne vypláca svojim nájomcom AT Zemplín Dúbravka/.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili, bolo prijaté uznesenie.
7./ Žiadosť o zakúpenie auta pre obec. Aj o tomto bode poslanci predbežne rozprávali na
minulom zasadnutí. Starosta obce, ktorý mal preveriť ponuky na zakúpenie väčšieho auta –
dodávkového typu, ich informoval, že dodávku, aj keď staršiu, nekúpime za menej ako
20 000,.€. Potom poslancom predložil ponuky na zakúpenie nového 5 – miestneho auta.
Na návrh poslanca Eštoka sa poslanci dohodli, že by bolo lepšie zakúpiť pre obec aspoň 7
miestne vozidlo a preto poverili starostu, aby do ďalšieho zasadnutia preveril takéto ponuky.
8./ Oplotenie areálu MŠ. Starosta obce predložil poslancom návrh na realizáciu oplotenia
okolo dvora MŠ. Samotné oplotenie dvora, ktoré by sa realizovalo svojpomocne, by bolo
urobené z drôtových panelov, na ktoré by boli neskôr pripevnené detské plechové motívy..
Približná cena celého oplotenia je cca 4 500,-€. Starosta navrhol, aby materiál za cca 2000,-€
bol zakúpený ešte v tomto roku a realizácia by sa konala v jari.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili, bolo prijaté uznesenie.
9./ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/ 2020 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ
Viselková. Tento návrh obsahoval hlavne položky, ktoré boli už vopred prediskutované
a odsúhlasené v predchádzajúcich bodoch zasadnutia.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili, bolo prijaté uznesenie.
10./ Informáciu ohľadom novej sťažnosti p. Krišovej predniesol starosta obce. Poslanci,
ktorí už problematiku ohľadom sťažnosti p. Krišovej na suseda p. Brendzu dobre poznajú,
pretože niektorí z nich sa zúčastňovali riešenia opakovaných sťažnosti už počas minulého
volebného obdobia, vzali informáciu na vedomie . Starostovi obce odporučili aby na sťažnosť
p. Krišovej odpovedal po porade s právnikom.

11./ V bode rôzne bolo prejednané:
Starosta informoval poslancov o už prebiehajúcej postupnej realizácii nového
vianočného osvetlenia.
Ďalej informoval poslancov, že z dôvodu pandémie COVID 19 sa zrejme nebudú
v obci konať žiadne spoločenské akcie ako sú oslavy Nového roka, Obecný ples ...., no aj
napriek tomu sa pokúša pripraviť pre deti z obce Mikuláša, ktorý by sa prešiel po obci a tak
by deťom porozdával sladkosti.
12./ Návrh na uznesenie predložil poslanec V. Eštok. Tento návrh bol jednohlasne prijatý.

13./ Zasadnutie ukončil starosta obce o 17,00 hod.

Zapísala: Eva Viselková, pracovníčka OcU

V Dúbravke 11.11.2020

Overovatelia: Ing. Mária Čurmová ............................
Mariana Ščerbáková ............................

Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

