
                                             UZNESENIA  
zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 

 konaného dňa 14.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch (ďalej len „OZ“) po prerokovaní 
jednotlivých bodov programu prijíma nasledovné uznesenia: 

Bod 47 
Uznesenie č. 47/XII/2017 
OZ 
schvaľuje 
program OZ konaného dňa 14.12.2017 v navrhovanom znení vrátane zmien 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa  0 
 
Bod 48 
Uznesenie č. 48/XII/2017 
OZ 
berie na vedomie 
určenie/menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu v zložení: 
zapisovateľ –  P. Krcho 
overovatelia zápisnice –  E. Velšicová, I. Beňuška, Ing. 
návrhová komisia –   I. Menšík, E. Velšicová 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0  
 
Bod 49 
Uznesenie č. 49/XII/2017 
berie na vedomie 
kontrolu uznesenia zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch zo           
dňa 16.10.2017 
 
Bod 50 
Uznesenie č. 50/XII/2017 
OZ 
berie na vedomie 
informácie starostu obce  
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0,zdržal sa 0 
 
Bod 51 
Uznesenie č. 51/XII/2017 
OZ 
berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
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Bod 52 
Uznesenie č. 52/XII/2017 
OZ  
schvaľuje 
rozpočtu na rok 2018  
berie na vedomie  
návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020  
schvaľuje 
v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na          
roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 
Bod 53 
Uznesenie č. 53/XII/2017 
OZ 
schvaľuje 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0  
 
Bod 54 
Uznesenie č. 54/XII/2017 
OZ 
schvaľuje  
VZN č. 1/2017 o zrušení VZN č. 2/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na             
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 
Bod 55 
Uznesenie č. 55/XII/2017 
OZ 
schvaľuje 
VZN č. 2/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov            
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 
Bod 56 
Uznesenie č. 56/XII/2017 
OZ 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 
Bod 57 
Uznesenie č. 57/XII/2017 
OZ 
schvaľuje 
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návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 a zároveň            
poveruje vykonávať túto kontrolu 
Hlasovanie: prítomní 5,za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 
Bod 58 
Uznesenie č. 58/XII/2017 
OZ  
odporúča 
starostovi obce dohodnúť v priebehu mesiaca január 2018 pracovné stretnutie s Ing. arch. M.            
Kočajdom a prehodnotiť Územný plán obce, respektíve navrhnúť zmeny v Územnom pláne          
obce. 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Veľkých Kršteňanoch, dňa 14.12.2017 
 
Overovatelia: 
 
.................................................                                                ................................................. 
           Eva Velšicová                                                                        Ing. Igor Beňuška 
 
 
 
................................................. 
Vladimír Kopál, starosta obce 
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