
U     Z     N E S     E N I     E  

z  30.  zasadania  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vernári,  ktoré  sa  konalo 
dňa 15. mája  2009  o 19.00 hod v zasadačke Obecného úradu  vo Vernári.

Obecné zastupiteľstvo vo Vernári:

 41/2009   berie na vedomie:

a) Kontrolu plnenia uznesení
b) Správu o plnení rozpočtu za rok 2008 a návrh na schválenie záverečného účtu 

obce
c) Vyjadrenie auditora k záverečnému účtu obce za rok 2008
d) správu kontrolóra obce Vernár k záverečnému účtu obce za rok 2008
e) žiadosti na drobné stavby, udržiavacie práce a stavebné povolenia občanov:

Marek Škoviera, č. 246 – hospodárska budova, Dušan Harabin č. 247 - garáž, 
Husárová Bernarda č. 146 – garáž, Vladimír Šifra č. 145 – oprava regulácie, 
Milan Knižka č. 155 – oprava oplotenia, Jozef Vernarec č. 181 – prístrešok, 
Bartko Tomáš č. 51 – rekonštrukcia rod. domu č. 42, Novotný Miroslav č. 
268 – prístrešok na drevo, Jaroslav Mindok – rekonštrukcia rod. domu č. 15 

42/2009   ruší:
       a)  uznesenie č. 38/2009/a zo dňa 6. marca 2009

43/2009  nesúhlasí:
a) so zápočtom pohľadávky medzi obecným úradom a firmou SG Service vo 

výške 160.000,- /nájom za rok 2008/  s faktúrou za opravu kotolne vo výške 
146.970,- Sk. Nájomné za rok 2008 a za II. Q 2009 je povinný uhradiť do 14 
dní od doručenia tohto oznámenia.

b) so vstupom do občianskeho združenia VOCO

44/2009  schvaľuje:

a) celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad s prebytkom hospodárenia 
vo výške 575 243,86 Sk (19 094,59 €), ktorý bude odvedený do rezervného 
fondu obce  /10 % na krytie rizík, 90 % na kapitálové výdavky/

b) zabezpečovanie  opatrovateľskej  služby  v súvislosti  so  zmenou  zákona 
o sociálnych  službách  prostredníctvom  Spišskej  katolíckej  charity  na 
základe zmluvy

c)  predaj časti  pozemku Šimonovi Šifrovi č. 264 na parcele č. 432/1 
v naväznosti na uznesenie č. 41/2007/c s podmienkou vybudovania točne na 
otáčanie nákladných a osobných vozidiel a prístupovej cesty k nej na vlastné 



náklady. Točňa a prístupová cesta k nej bude slúžiť pre všetkých obyvateľov 
a bude majetkom obce. Točňa bude o výmere 20 m x 12 m. 

      Veľkosť predávaného pozemku sa určí podľa geometrického plánu.
d) Predaj časti pozemku p. Dávidovi Šramkovi č. 164 a Jánovi Janovovi č. 79 

na  parcele  č.  432/1  v naväznosti  na  uznesenie  č.  50/2007/b.  Veľkosť 
predávaného pozemku sa určí podľa geometrického plánu.  Horná hranica 
predávaného  pozemku  musí  byť  zarovnaná  s hranicou  pozemku  parc.  č. 
432/12.

e) Predaj pozemku p. Jozefovi Orolínovi  č. 227 parc. Č. 1750/23 o výmere 20 
m2 

f) Cenu predávaných pozemkov na 1,66 €/m2
g) Predĺžiť zmluvu o nájme bytu p. Ing. Milanovi Macurákovi na obdobie 5 

rokov, t.j. od 1.7.2009 do 30.6.2014.
h) Vstup  obce  Vernár  do  záujmového  združenia  právnických  osôb 

„Mikroregión  Slovenský raj“ so sídlom v Hrabušiciach
i) Uvoľniť  z rozpočtu  obce  vo  FK  08.2.0.9  v položke  637 002  –  športové 

a kultúrne podujatia 2.000 € na 2. ročník folklórnych slávností vo Vernári
j) Dotáciu pre folklórnu skupinu Vernár vo výške 1.000 €

45/2009  ukladá:

a) vypísať inzerát  do novín na prenájom chaty v Blajzlochu s min. nájmom 500 € 
ročne

                                                                                        Termín: do 31.5.2009
                                                                                         Zodpovedný: starosta obce
 
b) požiadať Obvodný úrad životného prostredia v Poprade o výrub stromov v časti 

obce Hrbok /na základe žiadosti občanov ulice Kapustnice/, pri pomníku, pri 
základnej škole, pri rodinnom dome č. 82

                                                                                         Termín: do 30.5.2009
                                                                                          Zodpovedný: starosta obce

c) zistiť u PVS Veolia Poprad rozdiel medzi nameranou hodnotou spotreby vody 
     a fakturovanou hodnotou obyvateľom

                                                                                              Termín:
                                                                                               Zodpovedný: starosta obce

Vo Vernári 19.5.2009

Vladimír Macurák
                                                                                   Starosta obce


