Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 26.03.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce
Rôzne
Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 26.03.2015. Prítomní poslanci s programom súhlasili
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Denisu Danišovú a Tomáša Hrachu .
2. V stanovenom termíne doručili na Obecný úrad žiadosti o zaradenie do výberového
konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Horné Dubové
- Ing. PhDr. Veronika Opáleková, Bradlanská č. 4, 917 01 Trnava
- Marta Vajsová, 919 06 Horné Dubové č.118
Starosta otvoril obidve obálky so žiadosťami a tieto predložil prítomným poslancom na
posúdenie.
Poslanci sa zhodli, že pozíciu hlavného kontrolóra obce bude v období 01.04.2015 až
31.03.2021 vykonávať pani Marta Vajsová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 16/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : na pozíciu hlavného kontrolóra obce v období 01.04.2015 až 31.03.2021
pani Martu Vajsovú.
Prítomní: 3 poslanci
Schválilo: 3 poslanci
Keďže pani Marta Vajsová vykonávala činnosť hlavného kontrolóra obce aj v uplynulom
období, starosta jej poďakoval za doterajšiu prácu a zaželal jej do ďalšieho funkčného
obdobia veľa úspechov
3. Rôzne
- starosta oboznámil poslancov, že na základe výzvy v miestnom rozhlase prejavil záujem o
odkúpenie dreva z vyrezaných líp na cintoríne pán Roman Boledovič. Poslanci súhlasili
s odpredajom a sa dohodli na cene minimálne 120,- € za jednu lipu

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 17/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj odpadového dreva zo spílených líp pred kostolom Romanovi
Boledovičovi za cenu minimálne 120,-€ za jednu lipu
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
4. Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
V Hornom Dubovom, 26.03.2015

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Denisa Danišová

______________________________

Tomáš Hracho

______________________________

