
U     Z     N E S     E N I     E  

z  28.  zasadania  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vernári,  ktoré  sa  konalo 
dňa 6. marca  2009  o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu  vo Vernári.

Obecné zastupiteľstvo vo Vernári:

 37/2009   berie na vedomie:

a.) Kontrolu plnenia uznesení
b.) Čerpanie rozpočtu obce za rok 2008
c.) Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2008 a plán kontrolnej 
činnosti na rok 2009 

 38/2009  schvaľuje:

a.) prenájom chaty  v Blajzlochu Agrourbáru spol. s r.o. Hrabušice. Podmienky 
prenájmu sa určia zmluvne po prejednaní obidvoch strán

b.) zakúpenie prenosného ozvučovacieho zariadenia do výšky 1.327,- € 
(40.000,- Sk), 

c.) úpravu rozpočtu v položke 633 006 – všeobecný materiál- nákup 
telekomunikačnej techniky na 1.327,- €

d.) príspevok na vitamíny do výšky 16,60 €  (500,- Sk) pre členov červeného 
kríža, ktorí boli v roku 2008 ocenení Janského plaketou 

e.) poplatok za fotografiu ubytovacieho zariadenia uverejnenú na orientačnej 
mape obce Vernár vo výške 33,- €.

f.) inventarizačnú komisiu v zložení: Martina Olekšáková
                                                             Ing. Vladimír Ondruš
                                                             Mikuláš Ondruš

      Vladimír Greňa
                                                             Ing. Helena Vernarcová
                                                             Jana Ondrušová 

39/2009 – ukladá:

a.) prejednať a riešiť s predsedom UaPPS  pozemky, ktoré má na liste 
vlastníctva PD Hranovnica a vysporiadať pozemky, o ktoré má záujem obec 

zodpovedný: starosta obce
termín: stále

b.) zrušiť účty  č. 2104336659/0200 a č. 2112951651/0200 vedené vo VÚB 
Poprad a ich zostatky previesť na základný bežný účet č. 25025-562/0200

          zodpovedný: starosta obce
          termín: do 31.3.2009



c.) prizvať na zasadanie OZ p. Jána Gajana, konateľa firmy SG Service, s.r.o., 
nájomcu turistickej ubytovne za účelom prejednania neplatenia nájomného 
za rok 2008 a dohodnutia opráv ubytovne v roku 2009

                                                                             zodpovedný: starosta obce
                                                                                        termín: do bud. zasadania OZ 
          d.)   upozorniť prevádzkovateľov reštaurácií v našej obci na dodržiavanie VZN 
                 č. 2/2007 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce 
                 Vernár

e.) doriešiť  s vedúcim strediska  VEOLIA a.s. pre obec Vernár možnosť 
      napojenia (namontovania) vodomeru  k rodinnému domu bez toho, aby bola 
      robená nová vodomerná šachta

Zodpovedný: starosta obce
                                                                                       Termín: do 31.3.2009

Vo Vernári 9.3.2009

Vladimír Macurák
   starosta obce


