
Uznesenia 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 26. apríla 2017 

 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 45/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 32. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Hlasovali za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 46/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Ing. Juraj Kováčik 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. 47/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

   

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 48/2017 

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

 

5. Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ za mesiac marec 2017 

Uznesenie č. 49/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie finančnú situáciu OcÚ 

a MŠ za mesiac marec 2017. 

 

6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných pozemkov 

Uznesenie č. 50/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informácie starostu obce 

o priebehu obchodnej verejnej súťaže 

 

7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 8/2007 o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu obce  

Uznesenie č. 51/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie protest prokurátora k VZN 

č. 8/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

 

Uznesenie č. 52/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie návrh VZN o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

 

 



8. Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu obce na rok 2017 

Uznesenie č. 53/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 

k rozpočtu obce na rok 2017 

Hlasovali za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

9. Rôzne 

a) prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016 

Uznesenie č. 54/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie prerokovanie záverečného 

účtu obce za rok 2016 

 

b) vykonanie kontroly nájomných bytov v bytovom dome č. 1 

Uznesenie č. 55/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie vykonanie kontroly 

nájomných bytov v bytovom dome č. 1 v mesiaci máj 2017 

 

c) OTZ osláv 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom 

Uznesenie č. 56 /2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ osláv 72. výročia  

Dňa víťazstva nad fašizmom 

 

d) výberové konanie na riaditeľa MŠ 

Uznesenie č. 57/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu starostu obce 

o vyhlásení výberového konania na riaditeľa MŠ 

 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

Uznesenie č. 58/2017 

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  26.04.2017 

 

 

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

 

                          Ivan Paldauf          ....................................... 

 



 


