
U Z N E S E N I E

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vernári, ktoré sa konalo 
dňa 15. marca 2011 o 18.oo hod v zasadačke Obecného úradu vo Vernári.

Obecné zastupiteľstvo vo Vernári:

11/2011– berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia  uznesení
b) informácie  a podmienky na zriadenie materskej škôlky v obci 
c) správu  o pripravovanom projekte „ Náučná lokalita – Partizánsky bunker“
d) rozpočet  na rok 2011
e) žiadosť šachového klubu
f) ponuku na vyhotovenie cintorínskej tabule s prehľadom hrobových miest
g) správu kontrolóra obce Ing. Mikuláša Alexu
h) informácie z lyžiarskych pretekov , konaných dňa 6.3.2011 v lyžiarskom 

stredisku „ Studničky“ 

12/2011 – súhlasí:
a.) s  prijatím  do  zamestnania  z radu   UoZ  do  pripravovaného  projektu  na 

protipovodňové opatrenia cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny /cca 10 osôb/
b.) s prijatím do zamestnania  z radu UoZ – /znevýhodnení uchádzači /  cez Úrad 

práce, soc. vecí  a rodiny / cca 4 osoby/
c.) so zaregistrovaním  obce do projektu Úradu vlády SR „ Program revitalizácie 

krajiny a integrovaného manažmentu  povodí a krajiny“
d.) s rekonštrukciou  odkvapov  na  garážach  OcÚ   po  predložení   predbežného 

rozpočtu  rekonštrukcie
e.)  s finančnou odmenou pre p. Ing. Vernarcovú  vo výške  500,- €  pri  príležitosti 

            životného jubilea
 

13/2011 – ukladá:
a.) preveriť možnosti  prepravy pre deti do MŠ  a možnosti získania finančných 

prostriedkov pre rodiča  spojených s nákladmi na cestovné zo štátnych zdrojov 
alebo štrukturálnych fondov

b.) preveriť  vlastnícke  pomery  prístupových  pozemkov   k bunkru   pre  projekt 
„ Náučná lokalita -  Partizánsky bunker“

c.) vyzvať  majiteľa  firmy  SG  Service  s.r.o.   k okamžitému  mimoriadnemu 
stretnutiu v termíne do 20. marca 2011 

zodpovedný:
starosta obce

d.) preveriť možnosti využitia motorového vozidla AVIA
zodpovedné OZ



e.) poverenej pracovníčke zasielať kópie faktúr, zmlúv a objednávok p. Milanovi 
Knižkovi   za  účelom  zverejnenia  na  internetovej  stránke  v  zmysle zákona 
č.546/2010 o slobodnom prístupe k informáciám

zodpovedná:
Jana Ondrušová

f.) M. Knižkovi zapracovať do internetovej stránky povinné zverejňovanie zmlúv, 
faktúr a objednávok a vytvoriť Webové rozhranie pre pridávanie dokumentov 
do databázy

zodpovedný:
Milan Knižka

Ing. Vladimír Ondruš
     starosta obce


