
UZNESENIA 
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch

 konaného dňa 22.6.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch po prerokovaní jednotlivých bodov programu 
prijíma nasledovné uznesenia:

Bod 1
Uznesenie č. 16/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

berie na vedomie
informatívnu správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkých Kršteňanoch a iných úloh k 22.6.2015

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 2
Uznesenie č. 17/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

berie na vedomie
informatívnu  správu  hlavného  kontrolóra  obce  (HKO)  o vykonanej  kontrolnej  činnosti 
hlavného kontrolóra obce za obdobie I. polroka 2015

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 3
Uznesenie č. 18/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

berie na vedomie
informatívnu správu starostu obce o činnosti orgánov obce a iných skutočnostiach

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 4
Uznesenie č. 19/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

berie na vedomie
overenie  ročnej  účtovnej  závierky  za  rok  2014  audítorom  a   stanovisko  audítora 
k záverečnému účtu obce za rok 2014

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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Bod 5
Uznesenie č. 20/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 6
Uznesenie č. 21/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 7
Uznesenie č. 22/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje
vnútornú smernicu č. 2/2015 - Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce 
Veľké Kršteňany

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 8
Uznesenie č. 23/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje
vnútornú  smernicu  č.  3/2015  -  Zásady  podávania,  preverovania  a evidovania  podnetov 
podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 9
Uznesenie č. 24/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch po prerokovaní záverečného účtu obce tento 
uzatvára  výrokom podľa §  16,  ods.  10 písm.  a)  zák.  č.  583/2004 Z.z  v znení  neskorších 
predpisov: celoročné hospodárenie za rok 2014 sa schvaľuje bez výhrad

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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Bod 10
Uznesenie č. 25/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

udeľuje predbežný súhlas
na prevod majetku obce podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov,  konkrétne  na  predaj  časti  pozemku  oddeleného  z  parc.  č.  292/5  v k.ú.  Veľké 
Kršteňany podľa budúceho geometrického plánu, ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 11
Uznesenie č. 26/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje 
predloženú ponuku na vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 
roky 2015 – 2022“ podľa návrhu zmluvy o dielo č. 15/020 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 12
Uznesenie č. 27/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje 
finančnú pomoc vo výške 200.- euro pre Ing. Pavla Kopála na vydanie knižnej publikácie 
Zbierka básní a 150.- euro na zakúpenie 30 ks týchto knižných publikácii 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 13
Uznesenie č. 28/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje 
opravu kotlov s rozvodmi v Kultúrnom dome, ktoré sú v havarijnom stave s predpokladanou 
hodnotou zákazky vo výške 6 000.- euro, financovanú z rezervného fondu obce a obstaranú 
postupom podľa § 98, ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
o verejnom obstarávaní 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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Bod 14
Uznesenie č. 29/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje 
projekt  v oblasti  prevencie  kriminality  a  boja  proti  kriminalite  s poskytnutou  dotáciou  zo 
štátneho rozpočtu vo výške 3 000.- euro a spoluúčasťou obce 20%, čo predstavuje sumu 
750,- €

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite

Bod 15
Uznesenie č. 30/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

schvaľuje 
zaúčtovanie prebytku rozpočtu za rok 2014 vo výške + 10 344.- euro (hospodársky výsledok), 
ako zdroj rezervného fondu 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 16
Uznesenie č. 31/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

ruší
uznesenie č.3, bod B.2 zo dňa 23.2.2015 ( vymedzenie verejného priestranstva )

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Bod 17
Uznesenie č. 32/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 
na II. polrok 2015 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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Bod 18
Uznesenie č. 33/VI/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

ukladá
Komisii stavebnej a životného prostredia vypracovať návrh spôsobu riešenia opravy, alebo 
obnovy strechy a vchodových dverí na Materskej škole v termíne do 15.7.2015 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

Vo Veľkých Kršteňanoch, dňa 22.6.2015

Overovatelia:

.................................................                                                .................................................
           Igor Beňuška, Ing.                                                                Vladimír Straka, Mgr.

.................................................
Vladimír Kopál, starosta obce
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