
Uznesenia 

zo 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 16. mája 2018 

 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 43. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 48/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Margita Haťapková a Jozef Martiška 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

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

Uznesenie č. 49/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

 

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 50/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie správu o činnosti obecného 

úradu. 

 

5. Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ za mesiac apríl 2018 

Uznesenie č. 51/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu o finančnej 

situácii OcÚ a MŠ za mesiac apríl 2018. 

 

6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže MINIBAR – priestory na prízemí kultúrneho 

domu o výmere 72,6 m
2 

Uznesenie č. 52/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informácie o priebehu 

obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie č. 53/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie prijatú žiadosť od  Petry 

Michalovičovej, bytom Záhumenská 143/52, Dolné Vestenice, IČO 45525501 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach konštatuje po otvorení obálky, že podaná 

ponuka nespĺňala podmienky vypísané v obchodnej verejnej súťaži. 
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7. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti budovy starej ZŠ 

Uznesenie č. 55/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach  

1. na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon 

o majetku obcí) schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku: hornú časť budovy 

bývalej ZŠ p.č. EKN 101 o výmere 98 m
2
, vrátane priľahlej plochy p.č. EKN 98/101, 99, 

102/1, 102/2 o výmere 268 m
2
 a sociálnych zariadení p.č. EKN 101 o výmere 50 m

2
 

obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 

 

2. na základe § 9 ods. 2 písm. b) Zákona o majetku obcí schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže (ďalej OVS) nasledovne: 

- minimálne cena za prenájom budovy: 12,00 € / m
2
 / rok 

- minimálne cena za prenájom priľahlej plochy: 1,65 € / m
2
 / rok 

- doba prenájmu: minimálne 5 rokov 

Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka:  

Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, 

IČO, telefonický kontakt 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom budovy: ............................. € / m
2 
/ rok 

c) cena za prenájom dvora: ................................ € / m
2 
/ rok 

d) účel prenájmu: .................................................................. 

e) iné benefity pre obec Horné Vestenice: ............................ 

f) dátum a podpis oprávnenej osoby 

g) súhlas so spracovaných osobných údajov 

Príjem písomných ponúk OVS je od 17.05. 2018 do 04.06.2018 do 15.00 hod. a to osobne 

v kancelárii Obecného úradu Horné Vestenice počas úradných hodín:  

Pondelok 7,30 hod. – 15,30 hod., Utorok 7,30 hod. – 15,30 hod., Streda 7,30 hod. – 17,00 

hod., Štvrtok 7,30 hod. – 15,30 hod., Piatok 7,30 hod. – 13,30 hod. alebo poštou na adresu: 

Obec Horné Vestenice, Horné Vestenice 257, 972 22. 

Doručená zásielka musí byť označená nápisom: „Neotvárať - Obchodná verejná súťaž – 

Prenájom časti budovy bývalej ZŠ a dvora“  

Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky OVS, alebo ju zrušiť bez udania 

dôvodu. 

Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

Bližšie informácie o predmetných nehnuteľnostiach poskytne starosta obce, t.č. 0918 742 204. 

Vyhodnotenie ponúk Obecným zastupiteľstvom sa uskutoční v termíne do 30.06.2018. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorého ponuka 

bude pre obec Horné Vestenice najvýhodnejšia.  

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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8. Rôzne 

a) Organizačno-technické zabezpečenie návštevy z družobnej obce Brníčko  

v dňoch 09. - 10.06.2018 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie organizačno-technické 

zabezpečenie návštevy z družobnej obce Brníčko v dňoch 09.-10.6.2018 

 

9.  Správa o činnosti obecného úradu od ostatnej celoobecnej schôdze 

Uznesenie č. 57/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie správu o činnosti obecného 

úradu od ostatnej celoobecnej schôdze. 

 

10. Záverečný účet obce za rok 2017, správa hlavnej kontrolórky obce, schválenie 

záverečného účtu obce za rok 2017 

Uznesenie č. 58/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

obce k záverečnému účtu za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 59/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie správu nezávislého audítora 

k účtovnej závierke obce Horné Vestenice k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 60/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 

Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnení uzatvára prerokovanie záverečného účtu obce 

a celoročné hospodárenie výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 61/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu 

obce za rok 2017 vo výške 58 355,86 €. 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Schválenie výročnej správy za rok 2017 

Uznesenie č. 62/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje výročnú správu za rok 2017. 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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12. Prerokovanie aktuálnych problémov v obci 

Uznesenie č. 63/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu o aktuálnych 

problémoch v obci. 

 

 

13.Diskusia a interpelácia poslancov OcZ 

Uznesenie č. 64/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie  obsah diskusných 

príspevkov a schvaľuje ukončenie diskusie. 

Hlasovali za: 6 (Anovčínová, Haťapková, Ing.Kováčik, Krajčík, Martiška, Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa 16.05.2018 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 


