
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke 

konaného dňa 07.12. 2022 v zasadačke OcÚ 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Stanislav Bajužik 

Členovia OZ: Ing. Miroslav Bajužik, Viliam Červenák, Ing. Mária Čurmová,  

                       Bc. Daniela Hüblerová, Radovan Melník, Mgr. Peter Novák, Mgr. Lukáš Šaffo 

Hostia: hlavný kontrolór obce – Ing. Jozef Figľar, 

              Ing. arch. Marianna Bošková, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Zloženie sľubu poslanca 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

6. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 

7. Správa audítora z overenia účtovných závierok za rok 2021 

8. Územný plán obce – žiadosť na dotáciu k druhej etape realizácie 

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky  fin. prostriedkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu, vzdelávanie a stravovanie 

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 

11. Určenie komisií, ich predsedov a členov 

12. Zásady odmeňovania poslancov OZ 

13. Schválenie podpisových vzorov pre komunikáciu s bankou 

14. Nadchádzajúce kultúrnospoločenské akcie 

15. Rôzne 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

 

 

K jednotlivým bodom: 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Stanislav 

Bajužik. Na začiatku privítal pani Ing. architektku Mariannu Boškovú a všetkých 

zúčastnených poslancov. Všetci poslanci sú prítomní, starosta obce skonštatoval, že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

2. Zapisovateľka – Ľudmila Vartašová, 

Navrhovateľ – Viliam Červenák, 

Overovatelia – Mgr. Peter Novák, Mgr. Lukáš Šaffo. 



3. Starosta obce informoval o priebežnom plnení uznesení. 

 

4. Keďže na  ustanovujúcom zasadnutí nebol prítomný novozvolený poslanec pán 

Viliam Červenák, starosta obce prečítal sľub poslanca a následne ho poslanec V. 

Červenák podpísal. 

 

 

5. Pracovníčka obce pani Eva Viselková jednotlivo vysvetlila príjmové a výdavkové 

položky predloženého rozpočtového opatrenia. Všetci poslanci jednohlasne 

schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

 

6. Pani E. Viselková oboznámila poslancov s rozpočtom na roky 2023 – 2025 

a vysvetlila položky v príjmovej aj výdavkovej časti. Kontrolór obce Ing. Jozef 

Figľar sa vyjadril k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025, skonštatoval, že je 

v súlade so zákonom, rozpočet navrhuje ako vyrovnaný návrh rozpočtu, a preto 

odporúča predložený návrh schváliť a na roky 2024 a 2025 vziať na vedomie. 

Poslanci OZ nemali námietky a preto návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 schválili. 

 

7. Starosta obce informoval poslancov o správe audítora z overenia účtovných 

závierok za rok 2021 a povedal, že audit dopadol k spokojnosti. Všetci poslanci 

vzali na vedomie správu o audíte  účtovných závierok za rok 2021 a výročnú správu. 

 

8. Pri tomto bode starosta obce poprosil pani Ing. arch. Mariannu Boškovú 

o informácie k žiadosti na dotáciu k druhej etape realizácie územného plánu obce. 

Pani Bošková podrobne vysvetlila, čo je už urobené a čo ešte treba pripraviť na 

prerokovanie pre podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie  II. etapy. Vysvetlila 

priority územného plánu, najmä pre bývanie a ozrejmila členenie záhumienok. 

Poslanci schválili podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie etapy návrhu riešenia 

územného plánu obce, na  financovanie projektu najmenej vo výške 20% 

oprávnených nákladov na účel dotácie a taktiež, že zabezpečenie procesu 

obstarávania a schvaľovania územného plánu obce  potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

9. Starosta obce informoval poslancov o potrebe upraviť tarifné pásma pre stravovanie 

v materskej škole. Výška tarifných pásiem bola upravovaná na júnovom zasadnutí, 

avšak vplyvom inflácie a zvyšovania cien potravín už bola nedostatočná. Vláda SR 

na to reflektovala a došlo k úprave tarifných pásiem aj k ich navýšeniu. 

Prechádzanie z 3.  tarifného pásma do druhého pásma a denná stravná jednotka sa 

mení z 1,54 € na 1,90 €. Navrhnutá zmena bola jednohlasne odsúhlasená. 

 

10. Po  prerokovaní s poslancami OZ navrhol starosta obce úpravu miestnych daní 

v kapitole orná pôda. K zmene dochádza z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu 

v príjmovej časti, keďže extrémne stúpajú položky vo výdavkovej časti z dôvodu 

legislatívnych zmien a zvýšených cien energie, čo však samosprávam nie je 

kompenzované. Pri ornej pôde bol prednesený návrh na zvýšenie koeficientu z 0,4 

na 0,8. Predmetná zmena sa dotkne prevažne podnik. subjektov obhospodarujúcich 



ornú pôdu. Poslanci bez námietok schválili dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnej 

dani z nehnuteľnosti. 

 

 

11. Starosta obce navrhol vytvorenie komisií:  

1/ komisia pre financie a správu obecného majetku – za predsedu navrhol Mgr. 

Petra Nováka a členov navrhol: Ing. M. Bajužik, R. Melník, Mgr. L. Šaffo, 

2/ komisia ochrany verejného poriadku a sociálnych vecí – predseda Radovan 

Melník, členovia V. Červenák, Ing. M. Čurmová, L. Šaffo, 

 

3/ komisia pre rozvoj obce, výstavbu a ŽP – predseda Mgr. Lukáš Šaffo, 

členovia: Mgr. P. Novák, Bc. D. Hüblerová, V. Červenák, 

 

4/komisia pre rozvoj kultúry, telovýchovy a športu – predseda Viliam 

Červenák, členovia: R. Melník, Ing. M. Bajužik, Ing. M. Čurmová. 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili vytvorené komisie, predsedov a taktiež členov. 

 

12. V tomto bode programu starosta informoval poslancov o odmeňovaní 

v predchádzajúcom období a navrhol vypustiť odmenu za účasť na akciách. O slovo 

požiadal kontrolór obce. Vzhľadom na to, že pracuje pre viacero obcí, pozná 

ekonomickú situáciu v našej obci a vzhľadom na infláciu podal návrh na zvýšenie 

odmeňovania pre poslancov. K tejto téme sa vyjadrili všetci poslanci. Konečný 

návrh predniesol starosta obce a poslanci ho jednohlasne schválili. Starosta obce 

zároveň oznámil odmenu pre zástupcu starostu  obce. (dokumenty sú zverejnené na 

webovej stránke obce). 

 

13. Nakoľko  je nové volebné obdobie, starosta informoval poslancov, že je potrebné 

určiť pre styk s bankou podpisové vzory. On, ako novozvolený starosta ostáva, 

taktiež pracovníčka OcÚ p. Eva Viselková, ako tretieho člena na podpisový vzor 

určil svojho zástupcu Ing. Miroslava Bajužika. Poslanci vyjadrili súhlasné 

stanovisko a jednohlasne schválili všetkých členov na podpisové vzory. 

 

14. Starosta obce informoval o akciách, ktoré plánujú v najbližšom období. Najskôr 

vyhodnotil akciu MIKULÁŠ, ktorá sa po dvoch rokoch zase konala pred obecným 

úradom. Zhodnotil, že účasť bola dobrá, aj počasie vydržalo. Detičky mali radosť aj 

dospelí sa na chvíľu stretli a podebatovali spolu. Najbližšou plánovanou akciou 

bude uvítanie Nového roka 2023.  Konať sa bude 8. januára 2023 o 15,00 hod. 

s kultúrnym programom a ohňostrojom. V  termíne 28. januára 2023 je naplánovaný 

obecný ples. Starosta informoval, že je už dohodnutá  hudba a catering. Vo februári 

by sa mal konať stolnotenisový turnaj. 

 

 

15. V bode rôzne vystúpil poslanec R. Melník, ktorý dal návrh, že by bolo dobré 

zabezpečiť vodu v hornej časti cintorína. Starosta mu odpovedal, že sa zoženie  1000 

l nádrž a pripraví sa miesto, kde by bola umiestnená. Poslanec R. Melník tiež 

reagoval na bezpečnosť pri prechádzaní cez cestu detí, ktorí cestujú autobusom. 

Povedal, že by bolo dobré urobiť prechod pre chodcov. Starosta odpovedal, že zistí, 



čo všetko k tomu je potrebné vybaviť. Poslanec V. Červenák pripomenul, že potom 

treba  prechody aj osvetliť. Poslanec Mgr. L. Šaffo oznámil, že pri rekonštrukcii 

verejného osvetlenia, kedy posunuli betónové stĺpy ďalej od cesty, verejné 

osvetlenie už neosvetľuje tak verejný chodník.  Starosta obce sa vyjadril, že 

v budúcnosti plánuje hlavnú cestu osvetliť verejným osvetlením hustejšie.  

 

16. Návrh na uznesenia prečítal poslanec V. Červenák. Poslanci tento návrh jednohlasne 

odsúhlasili. 

 

 

17. V závere sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť 

a zasadanie ukončil o 18,00 hod. 

 

Zapísala: Ľudmila Vartašová 

 

V Dúbravke, 07.12.2022 

                                                                          

 

 

      

                                                                                Ing. Stanislav Bajužik 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Lukáš Šaffo   .......................................... 

 

                       Mgr. Peter Novák   .......................................... 

 

 

 

 


