
Uznesenia 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 14. decembra 2016 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 164/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 28. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Hlasovali za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 165/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Ivan Paldauf a Štefan Krajčík 

Hlasovali za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania OcZ 

Uznesenie č. 166/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

   

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 167/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie správu o činnosti OcÚ. 

 

5. Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ za mesiac november 2016 

Uznesenie č. 168/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie finančnú situáciu OcÚ 

a MŠ za mesiac november 2016. 

 

6. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Horné Vestenice na roky 2014-2020 

Uznesenie č. 169/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie vyhodnotenie PHSR obce 

Horné Vestenice na roky 2014 – 2020 

 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

Uznesenie č. 170/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje rozpočet obce bez programovej 

štruktúry na rok 2017 bez pripomienok. 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 

Uznesenie č. 171/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie viacročný rozpočet obce 

bez programovej štruktúry na roky 2018-2019 bez pripomienok. 



9. Schválenie VZN č.  4 /2016 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za 

domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce 

Uznesenie č. 172/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje VZN č.  4 /2016 o poskytovaní 

domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov 

s trvalým pobytom na území obce 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

10. Schválenie VZN č. 5 /2016 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice 

Uznesenie č. 173/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje VZN č. 5 /2016 o úhradách za 

poskytované služby obcou Horné Vestenice 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Schválenie VZN č. 6 /2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

odpady a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 174/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje VZN č. 6 /2016 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne   odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

12. Schválenie kúpnej zmluvy na novostavbu nájomných bytov – 12 b.j. Horné Vestenice, 

vrátane príslušných uznesení 

Uznesenie č. 175/2016 

I. Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie 

a) ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov 

b)  podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov v zmysle 

opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 

449/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj 

bývania v platnom znení 

c)  podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle 

opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 

449/2013 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj 

bývania v platnom znení 

d)  podmienky žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 

 

II. Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje 

a) účel, na ktorý sa podpora požaduje, a to kúpa nehnuteľnosti „Novostavba nájomných     

 bytov Horné Vestenice -  12 b.j. “                       

b) investičný zámer, a to realizovať kúpu nehnuteľnosti „Novostavba nájomných bytov 

Horné Vestenice -  12 b.j. “ na  pozemkoch, parcelách registra C  KN 498 /1 ,498/2  

Horné Vestenice vybudovanou v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 



projektovou kanceláriou S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01  Prievidza  a 

schválenou v stavebnom konaní č. 135/2015/221/SOÚ (vydalo obec Horné Vestenice  - 

SO 01 Bytový dom 12 b.j., SO 03 Vodovodná prípojka, SO 06, Elektrická prípojka NN, 

SO 07 Prípojka verejného osvetlenia), 136/2015/222/SOÚ (vydalo obec Horné Vestenice 

– SO 02 Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy), OU-PD-OSZP-

2015/014278 (vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a ČOV) 

c) spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne :  

- podpora zo ŠFRB vo výške 60 % , t.j. 318 520,00 €  

- dotácia z MDVaRR SR vo výške 40 %, t.j. 212 350,00 € 

- vlastné zdroje vo výške 5,62 €  

Celková cena bytového domu podľa kúpnej zmluvy 530 875,62 €. 
 

spôsob financovania technickej vybavenosti nasledovne : 

- dotácia 44 400,00 € 

- vlastné zdroje 54 780,34 € 

Celková cena technickej vybavenosti podľa kúpnej zmluvy 99 180,34 €.  

Príloha č. 1 Výpočet  dotácie a vlastných zdrojov pre technickú vybavenosť. 

d)  podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov v súlade so 

zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom   fonde       rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov vo výške 318 520,00 € 

e) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

vo výške 212 350,00 € 

f) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení SO 

02.1 - Miestna komunikácia a spevnené plochy, SO 02.2 – Odstavné plochy,      SO 03 - 

Vodovodná prípojka, SO 04 -  Kanalizačná prípojka dažďová,                           SO 05.1 – 

Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 05.2 – ČOV, SO 07 -  Prípojka verejného osvetlenia 

podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

g)  spôsob zabezpečenia záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania nehnuteľnosťou  

„Novostavba nájomných bytov Horné Vestenice -  12 b.j. “zapísanou na LV č. 1140 

umiestnenou na parcele č. 498/1 a 498/2 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., 

Lesná 335/9, 972 17  Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1 

h)  súhlas s prijatím záväzku zachovať  nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 

úveru, najmenej však po dobu 20 rokov 

i) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona 

č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 

v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania  vrátane pozemku pod bytovým domom 

j) súhlas s prijatím záväzku  zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru 

bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR 

k) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu v zmysle 

§ 22 zákona číslo 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov 

l)  uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti predávajúceho TO-MY-STAV, s.r.o. 

Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v obci Horné Vestenice, ktoré sú označené 

v projektovej dokumentácii tejto  stavby ako objekty: 



 SO 01         - Bytový dom 12 b.j. 

       SO.02.1     - Miestna komunikácia,  a spevnené plochy, 

       SO.02.2     - Odstavné plochy 

       SO.03        - Vodovodná prípojka, 

       SO.04        - Kanalizačná prípojka, 

       SO.05.1     - Prípojka splaškovej kanalizácie  

       SO.05.2     - ČOV 

       SO.07        - Prípojka verejného osvetlenia 

m) kúpnu cenu za predaj nehnuteľnosti je dohodnutá nasledovne : 

    SO 01 – Bytový dom 12 b.j.    530 875,62 €  

 Technická vybavenosť (prislúchajúca) : 

SO 02.1    Miestna komunikácia a spevnené plochy (chodník)                                   32 731,21 € 

SO 02.2   Odstavné plochy                                                                                            7 679,08 € 

SO 03    Vodovodná prípojka                                                             12 474,67 €                      

SO 04      Kanalizačná prípojka dažďová                                                                     18 764,05 €  

SO 05.1   Prípojka splaškovej kanalizácie                                                                         312,43 € 

SO 05.2   ČOV                                                                                                             20 261,47 € 

SO 07     Prípojka verejného osvetlenia                                                                         6 957,43 € 

         Cena technickej vybavenosti spolu :                                                  99 180,34 € 

n)  v prípade obdržania podpory záväzok obce Horné Vestenice splácať úver zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania vo výške 318 520,00 €, pričom obec v rozpočte na tento účel 

vyčlení finančné prostriedky vo výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí 

ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja 

bývania 

o)  vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov  vo výdavkovej časti rozpočtu obce pre 

rok 2017       vo výške 5,62 € na obstaranie bytového domu a vo výške 54 780,34 €  na 

obstaranie technickej vybavenosti stavby „Novostavba nájomných bytov Horné 

Vestenice -  12 b.j. “  

p) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR obec Horné Vestenice túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 

rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

  

13. Schválenie vianočných príspevkov pre seniorov obce 

Uznesenie č. 176/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje vianočný príspevok pre dôchodcov 

nad 75 rokov vo výške 30, 00 €. 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 177/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje vianočné balíčky pre dôchodcov 

nad  75 rokov a pre ležiaceho občana vo výške 10,00 €/balíček.  

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

14. Rôzne 



a) žiadosť Jána Staňa, Horné Vestenice č.104 o finančnú výpomoc na kúpeľné liečbu na rok 

2017 

Uznesenie č. 178/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje žiadosť Jána Staňa, Horné 

Vestenice č. 104 o finančnú výpomoc na kúpeľnú liečbu na rok 2017 vo výške 166,00 € 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

b)  žiadosť eRko – HKSD, Územie Nitra, Rabčekova 4, 949 07 Nitra o finančnú podporu na 

činnosť 

Uznesenie č. 179/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje žiadosť eRko – HKSD, Územie 

Nitra, Rabčekova 4, 949 07 Nitra o finančnú podporu na činnosť vo výške 200,00 € 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

c) žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horné Vestenice o poskytnutie dotácie 

na rok 2017 

Uznesenie č. 180/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Horné Vestenice o poskytnutie dotácie na rok 2017 vo výške 500,00 € 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

d) žiadosť Dozorný výbor COOP Jednota Horné Vestenice o poskytnutie dotácie 

Uznesenie č. 181/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje žiadosť Dozorný výbor COOP 

Jednota Horné Vestenice o poskytnutie dotácie vo výške 200,00 € 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

e) žiadosť Mareka Rybanského, Horné Vestenice 138, 972 22 o prenájom priestorov 

Uznesenie č. 182/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje žiadosť Mareka Rybanského, 

Horné Vestenice 138, 972 22 o prenájom nebytových priestorov – stará škola (krátkodobý 

prenájom – 1 rok) 

Hlasovali za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

  

f) OTZ uvítania nového roku 2017 

Uznesenie č. 183/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ uvítania nového roku 

2017. 

 

 



15. Diskusia a interpelácia poslancov 

Uznesenie č. 184/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie  obsah diskusných 

príspevkov a schvaľuje ukončenie diskusie. 

Hlasovali za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa  14.12.2016 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Juraj Kováčik ............................................ 

 

                           Jana Anovčínová............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


