Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch
zo dňa 25.09.2015 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 vydláždenie potoka veľa obchodu a jarkov pred RD v obce
5. Návrh na odkúpenie neobývaných RD podľa finančných možnosti
6. Nájomná zmluva s firmou NASES – schválenie nájmu
7. Vodovod a kanalizácia v obci – spoločný projekt s obcami Veľké Dravce, Husiná,
Buzitka
8. Návrh na zmenu VZN o chove a držaní zvierat v obci
9. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok
2016
10. 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
Za overovateľov zápisnice určili: Petra Baláža a Róberta Bodora
Hlasovanie:
za: 5,
proti:0
zdržal: sa 0
3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:
0

- 2 4. Poslanci jednoznačne súhlasili s návrhom, aj v tom, že celú stavbu treba realizovať
dodávateľským spôsobom, nakoľko celkový počet aktivačných pracovníkov v obci je 3 –
jedna žena a dvaja muži, tým pádom realizácia svojpomocne neprichádza do úvahy.
Poslanci žiadali starostku, aby zabezpečila aspoň od štyroch dodávateľov cenovú ponuku
a o výbere vhodného uchádzača sa rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ. / príp. na
mimoriadnom zasadnutí OZ/.
5. K návrhu o odkúpenie neobývaných RD zo strany poslancov boli pripomienky:
- osobná prehliadka týchto RD, statika domu, dohoda s majiteľmi.
6. Nájomná zmluva s firmou NASES – odsúhlasený nájom 1,- € , ako symbolická cena
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Za vodovod a kanalizáciu v rámci spoločného projektu s obcami Veľké Dravce, Husiná
a Buzitka hlasovali :
Za : 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Attila Bodor
8. VZN o chove a držaní zvierat v obci Dolné Zahorany - schválený nasledovne:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na
rok 2016.
10.Záver

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová
Overovatelia: Peter Baláž
Róbert Bodor
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