
Uznesenia 

zo 44. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 13. júna 2018 

 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 65/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 44. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Prítomní: 7  

Hlasovali za:  7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 66/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Ing. Juraj Kováčik a Štefan Krajčík 

Prítomní: 7 

Hlasovali za:  7 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

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

Uznesenie č. 67/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

 

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 68/2018 

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

úradu. 

 

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

Uznesenie č. 69/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu o finančnej 

situácii OcÚ a MŠ za mesiac máj 2018. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

Uznesenie č. 70/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

 

7. Prerokovanie a schválenie záložného práva na bytový dom s.č. 321 a súvisiace pozemky 

v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR 

Uznesenie č. 71/2018  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach v súlade s uznesením č. 175 zo dňa 

14.12.2016 schvaľuje podľa Záložnej zmluvy č. 0055-PRB/2017/Z s Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky tento predmet záložného práva: 

a) stavba „Novostavba nájomných bytov – 12 b.j.“ so súpisným číslom 321 zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Horné Vestenice, obec Horné Vestenice, okres 
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Prievidza, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 498/1 o výmere 179 m
2
, Zastavané 

plochy a nádvoria a na parcele C KN č. 498/2 o výmere 179 m
2
, Zastavané plochy 

a nádvoria, v ktorej sa nachádza 12 nájomných bytov 

b) parcela registra C KN č. 498/1, o výmere 179 m
2
, Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná 

na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Horné Vestenice, obec Horné Vestenice, 

okres Prievidza 

c) parcela registra C KN č. 498/2, o výmere 179 m
2
, Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná 

na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Horné Vestenice, obec Horné Vestenice, 

okres Prievidza. 

Prítomní: 7 

Hlasovali za:  7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Prerokovanie a schválenie vyporiadania podielového spoluvlastníctva obce k pozemku p.č.  

C KN 536/1 

Uznesenie č. 72/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje Dohodu č. 1/2018 o zrušení 

a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností 

na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastrálnom území Horné Vestenice na 

liste vlastníctva č. 431 – pozemok p.č. C KN 536/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 

322 m
2
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení: „Obec Horné Vestenice podľa geometrického plánu č. 325/2016 

vyčleňuje svoj spoluvlastnícky podiel 4/22 z pozemku p.č. C KN 536/1 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 322 m
2
, čo predstavuje plochu 59 m

2
. Uvedená plocha je nevyhnutná na 

realizáciu verejnoprospešného stavebného zámeru obce Horné Vestenice – Multifunkčný 

areál, susedí s priľahlými obecnými pozemkami a nezasahuje do dvorovej časti doterajších 

spoluvlastníkov. 

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

9. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti budovy bývalej ZŠ 

Uznesenie č. 73/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie prijatú žiadosť od  

fy. Štefan Vaňo – STEVE, Horné Vestenice 26, IČO 33979171 

 

Uznesenie č. 74/2018 

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

ponuka spĺňala podmienky vypísané v obchodnej verejnej súťaži. 

 

Uznesenie č. 75/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach určuje za víťaza obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti budovy bývalej ZŠ fy. Štefan Vaňo - STEVE, Horné Vestenice 26, IČO 

33979171 

Prítomní: 7 

Hlasovali za:  7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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10. Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Horné Vestenice 

Uznesenie č. 76/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  

č.  1/2018 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Horné Vestenice 

Prítomní: 7 

Hlasovali za:  7 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

 

11. Prerokovanie a schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na bytový dom č. 2 

Uznesenie č. 77/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie dohodnutý termín stretnutia 

zástupcov obce Horné Vestenice a fy. PRESTAV s.r.o. Trenčín dňa 18.07.2018 o 10.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu 

 

12. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu starostu obce na 

volebné obdobie 2018 – 2022 

Uznesenie č. 78/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Horné Vestenice : 7 poslancov 

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 79/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Horné 

Vestenice  takto : plný pracovný úväzok 100 %  

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

13. Novela zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 80/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informácie o novelizácii 

zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach 

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 
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Zdržal sa:0 

 

 

14. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 k rozpočtu obce na rok 2018 

Uznesenie č. 81/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 

k rozpočtu obce na rok 2018 

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa:0 

 

15. Diskusia a interpelácia poslancov 

Uznesenie č. 82/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie  obsah diskusných 

príspevkov a schvaľuje ukončenie diskusie. 

Prítomní: 7 

Hlasovali za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa 13.06.2018 

 

 

 

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

                          Jozef Martiška       ............................................ 

 

 

 

 

 

 


