Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke
konaného dňa 08.12.2021 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ Dúbravka
Prítomní:
starosta obce:

Ing. Stanislav Bajužik

poslanci:

Ing. Miroslav Bajužik, Mgr. Ján Červeňák, Ing. Mária Čurmová,
Vincent Eštok, Mariana Ščerbáková

ospravedlnení: Viliam Červenák, Juraj Horňák
hlavný kontrolór: Ing. Jozef Figľar
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
Príprava dokumentácie na dobudovanie vodovodu v časti obce
Komanica
8. Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2022
9. Bilancia roku 2021
10. Zhodnotenie práce OZ za rok 2021
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing.
Stanislav Bajužik, ktorý privítal poslancov a prítomných na zasadnutí. Skonštatoval, že
na zasadnutí sú prítomní piati poslanci, dvaja sa ospravedlnili, obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľa, určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice: Starosta obce
určil zapisovateľku zápisnice p. Ľudmilu Vartašovú, za navrhovateľa určil Ing. Máriu
Čurmovú a overovateľov určil Ing. Miroslava Bajužika a Marianu Ščerbákovú.
Hlasovanie programu zasadnutia: za: Ing. M. Bajužik, Ing. M. Čurmová,
Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, M. Ščerbáková,
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení: Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia a zhodnotil, že sú splnené.

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021: Pracovníčka obce p. Eva Viselková oboznámila
prítomných s rozpočtovým opatrením č. 4/2021. Podrobne im vysvetlila zloženie
jednotlivých položiek príjmov a výdavkov.
Hlasovanie: za: Ing. M. Bajužik, Ing. M. Čurmová, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok
M. Ščerbáková
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Návrh rozpočtu na roky 2022 -2024: Pracovníčka obce p. Eva Viselková oboznámila
poslancov OZ s očakávanými príjmami aj s plánovanými výdavkami do roku 2024
Hlasovanie rozpočtu na rok 2022:
za: Ing. M. Bajužik, Ing. M. Čurmová, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, M. Ščerbáková,
proti: 0
zdržal sa: 0
Rozpočet na roky 2023 – 2024 vzali poslanci na vedomie.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu: Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Figľar
predložil stanovisko k návrhu rozpočtu, vyjadril sa, že návrh rozpočtu je v súlade so
zákonom a odporúčal poslancom OZ rozpočet schváliť a na obdobie 2023-2024 vziať na
vedomie.
7. Príprava dokumentácie na dobudovanie vodovodu v časti obce Komanica: Starosta
obce informoval poslancov OZ o doriešenie vodovodu v časti obce Komanica. Je potrebné
spracovať geodetické zameranie, vypracovať projektovú dokumentáciu a preto je potrebné
poveriť starostu s vybavovaním rôznych dokumentov.
Hlasovanie: za: Ing. M. Bajužik, Ing. M. Čurmová, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok,
M. Ščerbáková,
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2022: Starosta obce informoval poslancov o
pripravovaných akciách na rok 2022. Chce pokračovať s akciami ako sú ples, stolnotenisový
turnaj, oslava MDŽ, uvítanie detí, športový deň, súťaž vo varení gulášu, úcta k starším,
Mikuláš. Všetko závisí od pandemickej situácie.
Poslanci vzali na vedomie plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2022.
9. Bilancia roku 2021: Starosta oboznámil prítomných poslancov s akciami v roku 2021.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa od januára do polovičky mája testovalo. Obec
umožnila občanom, ktorí sa potrebovali kvôli práci testovať, testovanie v obci. Bol
vyhlásený zber papiera. Ing. M. Čurmová urobila dve zbierky šatstva a potravín na charitu.
V máji sa zorganizovala brigáda v kosení zelene v obci. V júli prebehla súťaž vo varení
gulášu a športový deň pre deti. V obci boli osadené merače rýchlosti. Vymaľovala sa
čakáreň zastávky autobusu a informačná tabuľa. Pri zastávke boli osadené digitálne hodiny
s určovaním teploty vzduchu. Svojpomocne sa urobilo oplotenie materskej školy, kde
pomáhali okrem pracovníkov OcÚ a pracovníkov na dohodu aj niektorí rodičia. Brány na
oplotení urobili bratia Marek a Martin Gaľovci. Na cintorín sa zakúpili dva vozíky, ktoré
mohli využívať občania pri vynášaní ťažkých kvetináčov na hroby. V parku OcÚ boli
vyrúbané stromy napadnuté lykožrútom. Drevo zo stromov bude ponúknuté občanom na
palivové účely za schválenú cenu. V rámci mesiaca úcty k starším sa rozniesli našim
dôchodcom balíčky.

Obec dokúpila ďalšie vianočné osvetlenie. V strede obce bol urobený adventný veniec.
Mikulášske balíčky potešili deti aj tohto roku. V závere bilancie sa starosta poďakoval pracovníkom
na dohodu, ktorí boli nápomocní pri každej práci.
Poslanci OZ vzali na vedomie bilanciu roku 2021.
10. Zhodnotenie práce OZ v roku 2021: Starosta poďakoval poslancom za prácu. Vzhľadom
k okolnostiam okolo pandémie a prakticky k utĺmeniu kultúrno-spoločenskej činnosti,
nenavrhol odmeny pre poslancov. Odmenu navrhol iba u poslanca Ing. Miroslava Bajužika
vo výške 150,- € vzhľadom k práci pri vedení financií OFK a znížení nákladov.
Hlasovanie: za: Ing. M. Čurmová, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, M. Ščerbáková
proti: 0
zdržal sa: Ing. M. Bajužik
Poslanci vzali na vedomie zhodnotenie práce obecného zastupiteľstva v roku 2021.
11. Rôzne: V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že vypracovanie územného plánu
obce sa začalo. Je prichystané zadanie. Tento dokument bude zverejnený na našej webovej
stránke od 10.12.2021 po dobu 30 dní. Dotknuté orgány sa môžu k nemu vyjadrovať a
posielať svoje pripomienky.
12. Návrh na uznesenie predniesla navrhovateľka Ing. Mária Čurmová.
13. Záver: Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil o
18,30 hod.

Navrhovateľ: Ing. Mária Čurmová …......................................

Overovatelia: Ing. Miroslav Bajužik …....................................
Mariana Ščerbáková ….......................................

Zapisovateľka: Ľudmila Vartašová
V Dúbravke, 08.12.2021
…..........................................
Ing. Stanislav Bajužik
starosta obce

