Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 30.09.2021
Prítomní:
Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce, Ing. Mária Čurmová – zástupkyňa
starostu obce, Mgr. Červeňak Ján, Eštok Vincent, Ing. Miroslav Bajužik,
Ščerbáková Mariana, Juraj Horňak
Ing. Jozef Figľar – hlavný kontrolór obce
Neprítomný: Červenák Viliam – ospravedlnený
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola úloh
4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
5./ Zriadenie komisie na ocenenie novoobjaveného majetku
6./ Územný plán obce
7./ Rôzne
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

1./
Zasadnutie otvoril 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. Miroslav Bajužik
Overovatelia: Mgr. Červeňak, Ing. Čurmová
3./ Starosta obce urobil kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia s konštatovaním, že
neboli uložené žiadne konkrétne úlohy
4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 predniesla pracovníčka OcÚ Viselková. Podrobne,
podľa jednotlivých položiek, vysvetlila potrebnú zmenu rozpočtu /.Rozpočtové opatrenie č.
3/2021 bolo schválené. / Bolo prijaté uznesenie/.
5./ Starosta obce informoval prítomných o novoobjavenom majetku obce. Jedná sa
o pozemky, prevažne ornú pôdu, ktoré boli objavené na základe návrhu nájomnej zmluvy na
ich užívanie spoločnosťou AT Zemplín. V zmysle zákona o účtovníctve je potrebné zriadiť
komisiu na ocenenie týchto pozemkov, do ktorej starosta navrhol poslancov Ing. Bajužika
Miroslava, Mgr. Jána Červeňaka a Marianu Ščerbákovú. Poslanci tento návrh schválili.
6./ Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou obstarania nového územného plánu
obce. Doterajší Územný plán zóny našej obce, ktorý bol schválený ešte v roku 1997 je
potrebné, v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom majetku, aspoň
aktualizovať. Pre obec je však výhodnejší nový územný plán, na obstaranie ktorého si môže
požiadať o dotáciu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR. Poslanci schválili
obstarávanie nového Územného plánu obce Dúbravka a zároveň poverili starostu obce na jeho
zabezpečenie.

7./ V bode rôzne bolo prejednané:
- poslankyňa Ščerbáková – vystúpila s požiadavkou, či by nebolo dobré dať namontovať
zábradlie ku chodníku oproti gr.kat. chrámu, nakoľko sú tam hlboké priekopy a hrozí, že tam
niekto môže spadnúť
- poslanec Horňák – upozornil na rozbitú cestu smerom na Komanice. Uvedená cesta bola
len v jari opravovaná, či by nebolo dobré tieto výspravky reklamovať. Upozornil tiež na
potrebnú opravu niektorých úsekov chodníka pri hlavnej ceste.
- starosta obce oboznámil prítomných:
- s pripravovanou akciou Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. Ide o výmenu
stĺpov elektrického vedenia pri hlavnej ceste, ktoré sa má konať v zimných mesiacoch.
- s nutným výrubom stromov v parku za OcÚ v počte 22 ks. Jedná sa o stromy, ktoré sú
napadnuté lykožrútom, preto musia byť zlikvidované. Zároveň navrhol poslancom, že drevo
z týchto stromov, by sa mohlo predať občanom našej obce ako palivové. Poslanci sa dohodli,
že kalamitné drevo môže obec odpredať v cene 15 €/ m3. Bolo prijaté uznesenie.
- o záujme niektorých občanov bývajúcich na Komaniciach o výstavbu vodovodu.
Zároveň upozornil poslancov, že táto stavba, by podľa jeho doterajších zistení, stála obec
nemalé finančné prostriedky a to cca 60 000 – 90 000,- €. Obec si takúto veľkú investíciu
nemôže zo svojich prostriedkov dovoliť, preto poslanci poverili starostu obce jednaním
s VVS Košice o tom, aby bola investorom stavby.
- Ďalej starosta oboznámil poslancov s prácou a akciami, ktoré sa urobili od posledného
zasadnutia a taktiež s pripravovanými akciami :
- obec dostala dotáciu na výstavbu spomaľovačov na hlavnej ceste od spoločnosti
ALLANZ, výstavba bola aj zrealizovaná
- boli dokúpené a namontované led hodiny pri autobusovej zastávke v obci
- zrealizované vymaľovanie autobusovej zastávky
- konala sa akcia : súťaž vo varení gulášu spojená so športovým dňom
- od pondelka 11.10.2021 sa pripravuje výstavba nového oplotenia pri MŠ
- v rámci akcie Október – mesiac úcty k starším sa pripravujú pre dôchodcov z našej obce
darčekové balíčky.
V Bode rôzne vystúpila aj pracovníčka OcÚ Viselková. Oboznámila poslancov s tým, že
požiadala starostu obce o zmenu pracovnej doby v stredu do 16,00 hod. a to z dôvodu, že
v obci vykonáva agendu účtovníctva, majetku, miezd a daní z nehnuteľností, čo nesúvisí
s priamym stretávaním sa s občanmi obce. Obec má v stredu stanovený dlhý pracovný deň,
určený pre občanov našej obce, ktorí nemajú čas na vybavovanie úradných záležitosti počas
riadnej pracovnej doby, ide hlavne o agendu prijímania pošty a vedenia pokladne, čo
pracovníčka Viselková nevykonáva.
Zároveň oznámila poslancom OZ o vzdaní sa funkcie zapisovateľky OZ, ktorú
vykonáva od roku 1998 a to aj z dôvodu vytvárania dobrej pracovnej klímy na pracovisku.
Uviedla, že sa bude aj naďalej zúčastňovať zasadnutí OZ, no len z dôvodov týkajúcich sa jej
pracovnej agendy.

7./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ing. Miroslav Bajužík. Tento návrh bol jednohlasne
prijatý.
8./ Zasadnutie ukončil o 18,10 h. starosta obce.

V Dúbravke 30.9.2021

Overovatelia : Ing. Čurmová ...................................
Mgr. Červeňak .................................

Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

