
      Zápisnica 

             zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 24.06.2021 

Prítomní:   
Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce, Ing. Mária Čurmová – zástupkyňa 
starostu obce, Mgr. Červeňak Ján, Eštok Vincent, Ing. Miroslav Bajužik, 
Ščerbáková Mariana 

        Ing. Jozef Figľar – hlavný kontrolór obce 
Neprítomný:  Juraj Horňak,- ospravedlnený, Červenák Viliam – ospravedlnený 
 
Program: 1./ Otvorenie zasadnutia 
  2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice  
  3./ Kontrola úloh 
                 4./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
                        5./ Prejednanie členstva v OZ Diaľnica na Zemplín  
             6./ Prejednanie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu / p. Benetin/ 

            7./ Zabezpečenie kompostérov pre nové domácnosti 
                        8./ Žiadosť spoločnosti DALNET o realizáciu optickej siete v obci   
        a prenájom stĺpov obecného rozhlasu. 
                        9./ Žiadosť o finančnú výpomoc pri rekonštrukcii ambulancie praktického      
        lekára v Budkovciach  
                      10./ Rôzne 
           11./ Návrh na uznesenie 
           12./ Záver 
 
1./   Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a konštatoval, že 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v počte 5 prítomných poslancov. Potom  predložil 
program schôdze, ktorý bol  jednohlasne schválený. 

 2./  Navrhovateľ:   Mgr. Ján Červeňak 
       Overovatelia:   Vincent Eštok, Mariana Ščerbaková 
 
3./  Starosta obce urobil kontrolu plnenia úloh  z posledného zasadnutia, na ktorom mu 
poslanci odporučili jednať s majiteľom budovy bývalej ZŠ, teda s gr. kat. cirkvou, ohľadom  
jej zanedbaného stavu. Vzhľadom k nastávajúcej zmene farára v našej obci bude starosta 
prejednávať stav budovy už s novým správcom farnosti. 

4./  Rozpočtové  opatrenie č. 2/2021 predniesla pracovníčka OcÚ Viselková. Podrobne, 
podľa jednotlivých položiek, vysvetlila potrebnú zmenu rozpočtu. Poslanec Eštok mal otázku 
ohľadom navýšenia položky pre koscov, ktorí boli prijatí na dohody o PČ. Starostu obce sa 
pýtal prečo nebol na kosenie prijatý človek na trvalý pracovný pomer tak, ako to prezentoval 
pri prepúšťaní jeho manželky ešte pred 2 rokmi a na základe čoho vyberal ľudí na tieto práce . 
Starosta obce mu vysvetlil, že pracovníci sú prijatí len na sezónu, kedy je potrebné v obci 
kosiť, v zime ich obec nepotrebuje a tak sa ušetrí na mzdách. Kritériom pri výbere 
pracovníkov bolo hlavne to, aby okrem kosenia vedeli jazdiť s traktorom a používať ďalšie 
obecné stroje / traktorové kosačky ..../.Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 bolo schválené. / 
Bolo prijaté uznesenie/. 

5./  Starosta obce predložil poslancom dôvodovú správu a stanovy  OZ- Diaľnica na 
Zemplín, ktoré oslovilo aj našu obec so žiadosťou o členstvo. O vstupe do tohto združenia 



bolo jednané aj na minulom zasadnutí. Keďže ide o podporné členstvo a obci z neho 
nevznikajú žiadne záväzky / členské poplatky ../, poslanci schválili vstup obce do tohto 
združenia. 

6./ Poslanci prejednali nájomnú zmluvu p. Radoslava Benetina o prenájme obecného 
pozemku p.č. 1844/129 k.ú. Dúbravka o výmere 1691 m2. Ide o pozemok nachádzajúci sa 
hneď za koľajnicami, ktorý v minulosti slúžil ako prašná cesta. Keďže išlo o opätovné 
prejednanie nájmu pozemku, ktorý nájomca užíva od roku 2018, bola výška nájomného 
upravená na základe ceny platnej pre toto obdobie. 

7./ Starosta obce informoval prítomných o zámere obce zabezpečiť pre nové domácnosti 
kompostéry na bioodpad. Poslanci návrh starostu schválili. Kompostéry budú zakúpené zo 
zdrojov obce a následne odovzdané do užívania občanom. Bolo prijaté uznesenie. 

8./ Starosta obce predložil poslancom Žiadosť spoločnosti Dalnet o realizáciu optickej siete 
v našej obci, ktorá by mala byť vedená po stĺpoch nášho miestneho rozhlasu. Poslanci 
nesúhlasili s realizáciou ďalšej optickej siete hlavne z dôvodu, že v budúcnosti je naplánovaná 
rekonštrukcia MR a výmena stĺpov, po ktorých by mala byť sieť vedená. 

9./ V tomto bode starosta predložil na prejednanie Žiadosť o finančnú výpomoc pri 
rekonštrukcii ambulancie praktického lekára v Budkovciach. Lekár žiadal príspevok na 
zakúpenie kresla na odbery. Poslanci nesúhlasili s finančnou výpomocou, pretože ide 
o súkromnú ambulanciu, ktorej lekár je vlastne aj súkromný podnikateľ a zariadenie 
ambulancie patrí do jeho majetku. 

10./ V bode rôzne bolo prejednané: 

-  poslanec Mgr. Červeňak sa opýtal starostu na dôvody odchodu Mgr. Ivany 
Horňakovej z miesta učiteľky MŠ, prečo ju prepúšťa z pracovného pomeru. Starosta obce 
odpovedal, že nejde o prepustenie, ale o nepredĺženie zmluvy na dobu určitú, a že riešenie 
pracovnoprávnych vzťahov je v kompetencii starostu obce ako štatutára a nie obecného 
zastupiteľstva. Aj napriek tomu vysvetlil poslancom dôvody nepredlženia zmluvy a to 
z pozície starostu  ako zamestnávateľa a písomného hodnotenia zamestnanca riaditeľkou MŠ 
Dúbravka.  

Starosta obce informoval poslancov o úspešnom projekte na merače rýchlosti pri 
hlavnej ceste. Nakoľko ešte nie je podpísaná zmluva, bližšie informácie podá na 
nasledujúcom zasadnutí. 

11. Návrh na uznesenie predložil poslanec Mgr. Červeňák. / Viď príloha/ 
      Tento návrh bol jednohlasne schválený. 
12./ Zasadnutie ukončil o 17,45 h starosta obce. 

 

V Dúbravke 24.6.2021     Ing. Stanislav Bajužik 
        starosta obce 
 

Overovatelia: Vincent Eštok            .................................. 
 
   Mariana Ščerbaková .................................                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


