
Uznesenia 

zo 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice 

konaného dňa 18.04.2018 

 

 

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

Uznesenie č. 33/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje program 42. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obce Horné Vestenice. 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 34/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje členov návrhovej komisie: 

Štefan Krajčík a Ivan Paldauf 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

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

Uznesenie č. 35/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie kontrolu uznesení. 

 

4. Správa o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ 

Uznesenie č. 36/2018 

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

úradu. 

 

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

Uznesenie č. 37/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie informáciu o finančnej 

situácii OcÚ a MŠ za mesiac február a marec 2018. 

 

6. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám tvorby a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie 

bytu 

Uznesenie č. 38/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby 

a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie bytu 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

7. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom minibaru 

Uznesenie č. 39/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom minibaru nasledovne: 

Predmet nájmu:  MINIBAR – priestory na prízemí kultúrneho domu o výmere 72,6 m
2
 

- účel využitia : obchod a reštauračné služby bez možnosti prenajať tieto priestory tretej osobe 



- minimálne cena za prenájom budovy: 15,00 € / m
2
 / rok 

- doba prenájmu: 5 rokov (do 31.05.2023) 

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) požadovaná doba nájmu: ............................... 

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

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

f) živnostenský list 

g) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

h) podnikateľský zámer 

i) dátum a podpis oprávnenej osoby 

j) súhlas so spracovaných osobných údajov. 

     Za hlavné kritérium vyhodnotenia ponúk bola určená najvyššia cenová ponuka ročného 

nájmu. 

     Príjem písomných ponúk OVS bude od 20.04.2018 do 02.05.2018 do 15.00 hod. 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

8. Rôzne 

a) žiadosť Radoslava Černu, bytom Horné Vestenice 248 o vydanie záväzného stanoviska 

obce na stavbu rodinného domu 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach doporučuje vydať starostovi obci súhlasné 

stanovisko pre stavebníka Radoslava Černu, bytom Horné Vestenice 248 na výjazd zo 

stavebného pozemku na miestnu komunikáciu 

 

b) OTZ osláv 73. Výročia víťazstva nad fašizmom 

Uznesenie č. 41/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ miestnych osláv 73. 

Výročia víťazstva nad fašizmom 

 

c) OTZ osláv MDD 

Uznesenie č. 42/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ osláv MDD 

 

d) OTZ návštevy priateľov z družobnej obce Brníčko 

Uznesenie č. 43/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ návštevy priateľov 

z družobnej obce Brníčko 

 

e) OTZ uvítania detí do života 

Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach berie na vedomie OTZ uvítania detí do života 

 

 



f) voľba prísediaceho na Okresný súd v Prievidzi 

Uznesenie č. 45/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje Ing. Máriu Kolieskovú, bytom 

Horné Vestenice 78 ako prísediacu na Okresnom súde Prievidza na volebné obdobie 2018 -

2022. 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

Uznesenie č. 46/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach schvaľuje ukončenie diskusie. 

Hlasovali za: 7 (Anovčínová,Haťapková,Humajová,Ing.Kováčik,Krajčík,Martiška,Paldauf) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa  18. apríla 2018 

 

 

 

 

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

.. 

                           Margita Haťapková  .................................... 

 


