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UZNESENIA  
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 

 konaného dňa 16.9.2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch po prerokovaní jednotlivých bodov programu 

prijíma nasledovné uznesenia: 

 

Bod 1 

Uznesenie č. 34/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

informatívnu správu hlavného kontrolóra obce (HKO) o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch a iných úloh k 16.9.2015 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 35/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

informatívnu správu HKO o vykonanej kontrolnej činnosti za obdobie od 22.6.2015 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 36/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

informatívnu správu starostu obce o činnosti orgánov obce, plnení rozpočtu obce za I. polrok 

2015, informáciu o zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinného od 1.1.2016 a iných 

skutočnostiach 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 4 

Uznesenie č. 37/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

znenie listu pre PDP Veľké Uherce vo veci obchodnej verejnej súťaže na nájom 

poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Veľké Kršteňany 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
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Bod 5 

Uznesenie č. 38/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

potrebu výrubu dreviny a žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - stromu (gaštan) vedľa 

Obecného úradu v dôsledku bezprostrednej hrozby vzniku škody na majetku 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 6 

Uznesenie č. 39/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

berie na vedomie 

výzvy na predloženie ponuky s uskutočneným prieskumom trhu a obstaranie zákazky podľa § 

9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. z dôvodu mimoriadnej udalosti - havarijného stavu 2 ks 

nefunkčných kotlov ÚK v budove KD a havarijného stavu nefunkčnej strešnej izolácie na 

polovici strechy budovy MŠ   

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 7 

Uznesenie č. 40/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

schvaľuje 

finančnú spoluúčasť obce v sume 4 510.- euro na projekte „Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom v obci Veľké Kršteňany“ so schválenou dotáciou 85 690.- eur 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 8 

Uznesenie č. 41/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

schvaľuje 

začatie konania k výberu dodávateľa podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  na 

realizáciu projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké 

Kršteňany“ a podanie žiadosti o predĺženie termínu na dokončenie projektu na neskorší 

termín, ako je určený termín do 30.11.2015 všetko v spolupráci s Ing. Dušanom Havličkom 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 9 

Uznesenie č. 42/IX/2015 
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

schvaľuje 

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. 

c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s návrhom zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v súvislosti s realizáciu projektu „ČOV Sever“ a výstavbou kanalizácie 

v obci Veľké Kršteňany     

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 10 

Uznesenie č. 43/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

schvaľuje 

budúce použitie finančných prostriedkov, ktoré budú príjmom v rozpočte obce v súvislosti 

s prenájmom majetku obce podľa zmluvy o nájme  Obec, TJ  a JDS Veľké Kršteňany 

pomerom pre Obec 25%  a zvyšok  pre TJ a JDS 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

Bod 11 

Uznesenie č. 44/IX/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch 

 

schvaľuje 

preberací protokol s prevodom hmotného majetku obce na DHZ Veľké Kršteňany 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

 

Vo Veľkých Kršteňanoch, dňa 16.9.2015 

 

Overovatelia: 

 

 

 

.................................................                                                ................................................. 

Mgr. Vladimír Straka                                                            Jozef Straka 

 

 

 

................................................. 

Vladimír Kopál, starosta obce 


