Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 10.4.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov.
Starosta navrhol zapisovateľku: Máriu Jurkasovú a overovateľov zápisnice: p. Janku Gulovú
a p. Danielu Zemkovú.
Hlasovanie: Prítomní: 4, za:4(RU, JG, DZ, ĽJ) zdržal sa: 0, proti: 0 – zapisovateľka
a overovatelia boli schválení.
Mimoriadne OZ sa konalo na OcÚ po verejnej schôdzi občanov, ktorú starosta zvolal
10.4.2011 o 17. hod do KD. Prítomní: (príloha č.2). Témou verejnej schôdze aj mimoriadneho
OZ bolo riešenie pošty v našej obci. Občania, ako aj starosta a prítomní poslanci (DZ, ĽJ, JG,
RU) sa jednoznačne vyjadrili za zachovanie pošty v obci.
Poslankyňa Zemková – pri oprave PZ investujeme financie sami sebe, ak pošta neskôr aj
nájom zruší, môžeme PZ prenajať niekomu inému.
Poslanec Jamrich – u mňa bol problém so zmenou tepelného zdroja, ale teraz priestory pošty
už mám 2 mesiace nachystané. Navrhujem o pošte hlasovať, keď budú prítomní všetci
poslanci.
Poslankyňa Gulová – problém sa ťahá už dlho, dohodnime sa na tom, že pošta bude
a nepozerajme na to, či bude zarábať, alebo nie. Je to služba občanom.
Poslanec Uher – máme na prestavbu financie?
Starosta – v rozpočte financie presunieme, opravu MŠ môžeme vykonať časť tento rok a časť
na budúci. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sa pošta v našej obci zachovala?
Hlasovanie: Prítomní: 5, za:5 (RU, JG, DZ, LĎ, ĽJ), zdržal sa: 0, proti: 0 – zachovanie pošty
v našej obci bolo schválené.
Starosta obec poďakoval prítomným za účasť.

UZNESENIE č. 4/2011
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.4.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. zachovanie pošty v našej obci

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Gulová

....................................

Daniela Zemková

....................................

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 11.4.2011
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