Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 21.12.2020

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

Neprítomná: Ing. Miroslav Bajužik - ospravedlnený

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola úloh
4./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
5./ Rozpočet na roky 2021-2023
6./ Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2021 - 2023
7./ Rôzne
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

1./
Zasadnutie otvoril o 9,00 hod. starosta obce, privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v počte 6 prítomných poslancov. Potom
predložil program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený.

2./ Navrhovateľ: Ing. Mária Čurmová
Overovatelia: Červenák Viliam, Ščerbáková Mariana
3./ Starosta obce urobil kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia s konštatovaním, že
všetky úlohy boli splnené.
4./ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5/ 2020 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ
Viselková. Podrobne vysvetlila potrebnú zmenu jednotlivých položiek .
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili, bolo prijaté uznesenie.
5./ Návrh Rozpočtu na roky 2021 – 2023 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 2021 s výhľadom na
roky 2022 -2023 predložil Ing. Figľár – hlavný kontrolór obce. V stanovisku odporučil OZ

predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
Potom nasledovalo hlasovanie za schválenie rozpočtu na rok 2021. Poslanci rozpočet
schválili.
7./ V bode rôzne bolo prejednané:
- starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za prácu počas roka 2020
8./ Návrh na uznesenie predložila Ing. Mária čurmová, tento návrh bol jednohlasne
schválený.
14./ Zasadnutie ukončil starosta obce o 10,00 h.

V Dúbravke 21.12.2020

Overovatelia: Viliam Červenák..................................
Mariana Ščerbaková .........................

Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

