Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch
zo dňa 15.06.2015 o 18.00 hod.

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Agneša Krahulcová
Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor,
Adriana Bodorová

Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Návrh na schválenie – Záverečný účet obce za rok 2014
5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2014
6. Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2014
7. Návrh na schválenie – PHSR obce Dolné Zahorany 2014-2020
8. Protipovodňové opatrenia medzi RD č.69 a 70
9. Predloženie návrhov na altánok – pri KD /poslanci OZ/
10. Deň detí – výlet do Budapešti dňa 27.6.2015
11. Riešiť schody v cintoríne – podnet od občanov
12. Diskusia
13. Záver

1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ.
2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú –starostku obce
Hlasovanie:
za: 5,
proti: 0,
zdržal sa: 0
3. Za overovateľov zápisnice určili: Adrianu Bodorovú a Aladára Bodora
Hlasovanie:
za: 5,
proti:0
zdržal: sa 0

3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:
0
4. Návrh na schválenie –Záverečný účet obce za rok 2014 – bol schválený s hlasovaním:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:
0
5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu bol schválený s hlasovaním:
Za: 4
proti: 1- Róbert Bodor zdržal sa: 0
6. Výročná správa obce bola schválená s hlasovaním:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Návrh na schválenie- PHSR obce Dolné Zahorany na obdobie 2014-2020 – schválený
s hlasovaním:
Za: 4
proti: 1 – Róbert Bodor zdržal sa: 0
8. Protipovodňové opatrenia medzi RD č.69 a 70: starostka obce podala žiadosť na Povodie
Horného Ipľa v Lučenci na otvorenie uzavretého potoka v obci DZ medzi RD č.69 a 70,
nakoľko je vodný tok zatrubnený v betónových rúrach priemeru O 600 , ktorý sa počas
dlhodobej zrážkovej činnosti vybrežuje cez šachty, čím spôsobuje zatopenie rodinných
domov a miestnych komunikácií v intraviláne obce Dolné Zahorany.
9. Návrh na altánok – prístrešok pri kultúrnom dome – v štádiu riešenia
10. Výlet do Budapešti - deti s rodičmi – dňa 27.6.2015
Autobusovú dopravu hradí obec – hlasovanie: za:5, proti: 0, zdržal sa: 0
11. Schody v cintoríne – schválené : za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Realizácia svojpomocne – pracovníci AČ a Peter Baláž.
12. Diskusia – návrh starostky:
- kúpiť čerpadlo na vodu
- organizovať výlet pre dôchodcov
Róbert Bodor : zase treba písomne vyzvať a upozorniť majiteľov chátrajúcich rodinných
domov na odstránenie nebezpečenstva resp. zbúrania chátrajúcich stavieb a vyzvať
majiteľov záhrad na pravidelné kosenie a udržiavanie týchto pozemkov.
V prípade nečinnosti vyzvaných majiteľov, obec pokosí všetky zatrávnené záhrady s tým,
že všetky výdavky spojené s kosením budú vyfakturované obcou majiteľom pozemkov.
Ďalej starostka konštatovala, že pozemok určený na realizáciu multifunkčného ihriska sa
nepodarilo získať od SPF delimitáciou ani bezodplatným prevodom, tak obec musí tento
pozemok odkúpiť. Nakoľko obec v súčasnosti nemá futbalové ihrisko, zastupiteľstvo sa
rozhodlo, že vedľa obecného úradu svojpomocne vybuduje malé futbalové ihrisko s vyšším
oplotením.
Zapisovateľka: Agneša Krahulcová
Overovatelia: Adriana Bodorová
Aladár Bodor

