Uznesenie
z 5. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 30. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom 5. riadnom zasadnutí p r e r o k o v a l o :
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Správu o vykonanom audite za rok 2014
3. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014
4. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
5. Správu o čerpaní rozpočtu k 31.3.2015
6. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
7. Návrh plánu činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2015
8. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z.
9. Žiadosť MUDr. Jaromíra Murániho a manželky Márie o vysporiadanie rodinného domu
10. Žiadosť Mariána Bôžika a manželky Heleny o vysporiadanie viničného domčeka
11. Žiadosť Romana Školníka o odkúpenie pozemku
12. Žiadosť Ing. Vojtecha Lojku o odkúpenie pozemku
13. Prijatie vnútorných smerníc
14. Odpredaj IFY

UZNESENIE č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo Čajkov s c h v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Milan Bátovský, členovia: Ing. Roman Červenák,
Emília Nichtová
b) Overovateľov zápisnice: PharmDr. Jozef Klinčok, Jozef Nichta
c) Kontrolu plnenia uznesení
d) Záverečného účtu za rok 2014
e) Správu o čerpaní rozpočtu k 31.03.2015
f) Návrh plánu činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2015
g) Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.
h) Žiadosť MUDr. Jaromíra Murániho a manželky Márie o vysporiadanie rodinného domu
i) Žiadosť Romana Školníka o odkúpenie pozemku
j) Žiadosť Ing. Vojtecha Lojku o odkúpenie pozemku
k) Odpredaj IFY

UZNESENIE č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo Čajkov b e r i e n a v e d o m i e :
a) Správu o vykonanom audite za rok 2014
b) Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014
c) Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
d) Vnútorné smernice obce:
k BOZP: Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Smernica na určenie zakázaných
prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom, Opatrenia a postup v prípade
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie
(traumatologický plán), Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov, Smernica na zákaz fajčenia, Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu
a nebezpečnej udalosti, Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej
udalosti, Smernica na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok,
Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu;
Smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu, Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák. 307/2014 Z. z.

UZNESENIE č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo Čajkov u k l a d á :
a) Doplniť webovú stránku obce o objednávky, faktúry a všetky zo zákona povinné
informácie.
T: ihneď
Z: pracovníčka OcÚ - Veronika Tuhá
b) Dať vypracovať audit dopravných značiek a doplniť dopravné značky v obci.
T: do 31.12.2015
Z: starostka obce
c) Poslať výzvy o zákaze parkovania na chodníkoch a verejných priestranstvách.
T: do 15.07.2015
Z: starostka obce
d) Poslať výzvy občanom k napojeniu na kanalizáciu.
T: 30.09.2015
Z: starostka obce

UZNESENIE č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo Čajkov n e s c h v a l u j e :
a) Žiadosť Mariána Bôžika a manželky Heleny o vysporiadanie viničného domčeka.

Zapísala: Koncová Anna
Dňa 08.07.2015

Bc. Eva Uhnáková
starostka obce

Overovatelia:
PharmDr. Jozef Klinčok
Jozef Nichta
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