
Uznesenia 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 18. januára 2017 

 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 1/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 29. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Hlasovali za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 2/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Ing. Juraj Kováčik a Jana Anovčínová 

Hlasovali za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

Uznesenie č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

   

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 4/2017 

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

 

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

Uznesenie č. 5/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie finančnú situáciu OcÚ 

a MŠ za mesiac december 2016. 

 

6. Prerokovanie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve na nebytové priestory – MINIBAR 

Uznesenie č. 6/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informácie podané 

o situácii v MINIBARe. 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach doporučuje starostovi obci zistiť, či je 

potrebné uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve, keď sa zvýšil nájom na základe nového 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Uznesenie č. 8/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach doporučuje starostovi obce prejednať  

s p. Petrou Michalovičovou zmenu v nájomnej zmluve na nebytové priestory a to odstránenie 

možnosti prenájmu nebytových priestorov MINIBARu tretej osobe. 

 

 



7. Prerokovanie využitia obecného rodinného domu s.č. 107 

Uznesenie č. 9/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach doporučuje prehradenie dvora betekom 

a ohradenie pozemku prislúchajúceho RD č. 107. Vyzvať r. Trellovú, aby si urobili nový 

vchod do garáže od cesty. Vypracovať štúdiu parkovacích miest a umiestnenia bytového 

domu č. 2 

 

8. Prerokovanie problematiky výstavby nájomného bytového domu 12 B.J. č. 2 

Uznesenie č.10/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informácie podané 

starostom obce o zámere vybudovať v obci nájomný bytový dom 12 B.J. č. 2. 

 

9. Rôzne 

a) sťažnosť Michala Homola ml., bytom Horné Vestenice 290 

Uznesenie č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu o podanej 

sťažnosti Michala Homolu ml., bytom Horné Vestenice 290 ohľadom zimnej údržby 

miestnych komunikácií. 

 

b) schválenie kúpnej zmluvy s p. Jurajom Kucejom 

Uznesenie č. 12/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje kúpu pozemku vzniknutú podľa 

geometrického plánu č. 325/2016 vypracovaného Geoslužba Prievidza s.r.o. - parcela  

č. KN-C 527/3  Záhrada vo výmere 155 m
2
 v k.ú. Horné Vestenice, ktorá je vo vlastníctve 

Juraja Kuceja,  bytom Horné Vestenice 116.  Jednotková kúpna cena  je stanovená na 10,00 

 / m
2
. Celková kúpna cena je : 1 550 €. 

 

 

c) schválenie úpravy odmien pracovníkov na dohodu 

Uznesenie č. 13/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje výšku odmien pre pracovníkov na 

dohodu nasledovne: 

elektrikár: 6,00 € / hodina 

knihovníčka: 500,00 € / rok 

kronikárka:   300,00 € / rok 

správca domu smútku: 3,00 € / hodinu (4 hodiny/mesiac), 40,00 € / pohreb 

správca kultúrneho domu: min. 3,00 € / hodina 

ostatné práce:  2,50 – 6,00 € / hodina 

Hlasovali za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

c) OTZ detského karnevalu a MDŽ 

Uznesenie č. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ detského karnevalu, 

ktorý sa uskutoční dňa  19.02.2017 o 15,00 hod. v sále kultúrneho domu. 

 

 

 



Uznesenie č. 15/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ miestnych osláv 

MDŽ, ktoré sa uskutočnia dňa 12.03.2017 o 15,00 hod. v sále kultúrneho domu. 

 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

Uznesenie č. 16/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie  obsah diskusných 

príspevkov a schvaľuje ukončenie diskusie. 

Hlasovali za:  

Proti:  

Zdržal sa:   

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa  18.01.2017 

 

 

 

Overovatelia:    Margita Haťapková ..................................... 

 

                          Štefan Krajčík   ............................................ 

 

 

 

 


