
                                         Zápisnica 

                      zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke 

                              konaného dňa 30.03.2022 o 16,30 hod. 

                                         v zasadačke OcÚ Dúbravka 

 

Prítomní:  

Starosta obce: Ing. Stanislav Bajužik 

Poslanci: Ing. Miroslav Bajužik, Mgr. Ján Červeňák, Vincent Eštok, Mariana Ščerbáková 

Hlavný kontrolór: Ing. Jozef Figľar 

Pracovníčka OcÚ: Eva Viselková 

Ospravedlnení: Ing. Mária Čurmová, Viliam Červenák,Juraj Horňák 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Záverečný účet obce 2021 

5. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 2021 

6. Projekt – stavebné úpravy pre denný stacionár – informácia 

7. Projekt – kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu – informácia 

8. Náhradná výsadba – informácia o schválení dotácie od nadácie SPP 

9. Obnova zelene pri obecnom úrade a MŠ – podanie žiadosti o dotáciu 

prostredníctvom KSK 

10. Vodovod v časti obce Komanica – informácia 

11. Rôzne – vytriedenie odpadov za rok 2021, ceny energií na rok 2022 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. 

Stanislav Bajužik. Privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní štyria poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 



2. Určenie zapisovateľa, určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice: starosta obce 

určil:  navrhovateľ -  p. M. Ščerbáková, overovatelia – Ing. M. Bajužik, Mgr. J. 

Červeňák. 

 

Hlasovanie programu zasadnutia: Za: Ing. M. Bajužik, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, 

                                                                    M. Ščerbáková 

                                           

                                                              Proti: 0 

                                                              Zdržal sa: 0 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení: uznesenie z minulého zasadnutia sa týkalo územného 

plánu obce, starosta  informoval poslancov o podaní žiadosti o dotáciu, čaká sa na 

pridelenie dotácie. 

 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2021: pracovníčka OcÚ p. Eva Viselková predniesla 

znenie záverečného účtu a reagovala na otázky poslancov. 

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021: hlavný 

kontrolór na základe predloženého záverečného účtu obce 2021 podal kladné 

stanovisko so záverečným výrokom: „V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie záverečného účtu obce Dúbravka za rok 2021 výrokom: 

 

„Celoročné hospodárenie schvaľujem bez výhrad a súčasne schvaľujem Záverečný 

účet obce Dúbravka za rok 2021 bez pripomienok“. 

 

Poslanci schválili záverečný účet bez výhrad a zároveň schválili použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia v sume 7 817,13 € na tvorbu rezervného fondu. 

 

6. Projekt – stavebné úpravy pre denný stacionár – informácia: starosta obce 

informoval poslancov, že projekt na celkovú rekonštrukciu je spracovaný už 2 roky, 

a pri žiadosti cez 3 výzvy sme neboli úspešní. Keďže po opadnutí pandémie, 

organizácia JDS v Dúbravke začala znovu s aktívnou činnosťou, je potrebné zriadiť im 

priestory pre realizáciu. Starosta oslovil projektanta o úpravu rozpočtu s tým, že 

v tejto prvej fáze by sa zrekonštruoval interiér a prístup do budovy tak, aby sa dala 

využívať na činnosť JDS a upravil ceny jednotlivých položiek podľa aktuálnych cien. 

Po úprave rozpočtu sú náklady 15 168,- €, ktoré by obec poskytla z vlastných zdrojov 

z rezervného fondu. Mgr. J. Červeňák –  je na škodu, aby zakúpený dom  len tak stál, 

čakať na výzvu sa neoplatí, preto je dobré dokončiť interiér stacionára. 



V. Eštok – dotaz , či žiadne výzvy neprichádzajú.  

Hlasovanie: Za: Ing. M. Bajužik, Mgr. J. Červeňák, M. Ščerbáková 

                      Proti: V. Eštok 

                      Zdržal sa: 0 

 

7. Projekt – „Kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu“ – informácia: starosta 

obce informoval poslancov o potrebe rekonštrukcie obecného rozhlasu, keďže 

dochádza k častým poruchám na kabeláži, reproduktoroch a poškodenie je aj na 

ústredni. V neposlednom rade vizuál obce špatia aj rôznorodé stĺpy, na ktorých sú 

prichytené káble rozhlasu. Starosta oslovil projekčnú spoločnosť na prípravu 

projektovej dokumentácie a oslovil VSD ohľadom umiestnenia rozhlasu na podperné 

stĺpy VSD, s čím spoločnosť súhlasila. Projekt počíta s umiestnením kabeláže 

a reproduktorov na podperných stĺpoch, v budove obecného úradu by mala byť 

osadená nová moderná ústredňa s možnosťou využitia aplikácie a rozposielania SMS. 

Náklady na rekonštrukciu budú vo výške 20 000,- €. Financovanie je z vlastných 

zdrojov. 

 

Hlasovanie: Za: Ing. M. Bajužik, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, M. Ščerbáková 

                      Proti: 0 

                      Zdržal sa: 0 

 

 

8. Náhradná výsadba – informácia o schválení dotácie od nadácie SPP: Po nutnom 

vyrezaní stromov v parku OcÚ a na cintoríne, ktoré boli napadnuté lykožrútom, 

potrebujeme vysadiť okolo 90 náhradných stromov, niektoré budú nahradené aj 

kríkmi. Starosta oslovil nadáciu SPP, ktorá schválila dotáciu v hodnote 3 500,- eur na 

výsadbu stromov. Zmluva je podpísaná, čaká sa na presun peňazí na náš účet. 

Realizácia výsadby by sa mala konať v mesiaci apríl – máj 2022. 

Hlasovanie: Za: Ing. M. Bajužik, Mgr. J. Červeňák, V. Eštok, M. Ščerbáková 

                      Proti: 0 

                      Zdržal sa: 0 

 

 

9. Obnova zelene pri obecnom úrade a MŠ – podanie žiadosti o dotáciu 

prostredníctvom KSK:  na základe výzvy KSK,  starosta poslal žiadosť v hodnote  

4 000,- eur, počká sa na vyjadrenie. Prítomní poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

 

10. Vodovod v časti obce Komanica – informácia: starosta informoval poslancov 

o projekte, ktorý je už pred dokončením. Rozpočet cca  109 000,- eur. 

 Poslanci vzali informáciu  na vedomie. Následne starosta bude pracovať na žiadosti 

o stavebné povolenie a spôsobu financovania projektu. 

 



11. Rôzne – vytriedenie odpadov za rok 2021, ceny energií na rok 2022: starosta 

informoval o vytriedení odpadov za rok 2021, v ktorom  sme boli  lepší ako minulý 

rok, veľmi pomohlo obci, že všetky výkupné  miesta posielajú informácie o výkupe na 

obec. 

Ceny energií na r. 2022:  vzhľadom na veľké zdražovanie energií, ZMOS oslovilo obce, 

že lobuje za to, aby obce mali úľavy. 

 

12. Návrh na uznesenie:  Návrh na uznesenia predniesla p. M. Ščerbáková. Uznesenia 

z tohto zasadnutia tvoria prílohu zápisnice. 

 

 

13. Záver: starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o 18,00 hod. 

  

Zapísala: Ľudmila Vartašová 

V Dúbravke, 30.03.2022 

 

Overovatelia: 

                        Ing. Miroslav Bajužik   .............................................. 

 

                         Mgr. Ján Červeňák       .............................................. 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Stanislav Bajužik 

                                                                                                     starosta obce 

 

 


