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UZNESENIA  
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 

 konaného dňa 24.6.2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch (ďalej len „OZ“) po prerokovaní 

jednotlivých bodov programu prijíma nasledovné uznesenia: 

Bod 1 

Uznesenie č. 24/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

program OZ konaného dňa 24.6.2016 v navrhovanom znení vrátane zmien 

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

 

Bod 2 

Uznesenie č. 25/VI/2016 

OZ 

berie na vedomie 

určenie/menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu v zložení: 

zapisovateľ – Pavel Krcho 

overovatelia zápisnice – Straka Jozef, Velšicová Eva  

návrhová komisia – Straka Jozef, Velšicová Eva, Straka Vladimír, Mgr. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 26/VI/2016 

OZ 

berie na vedomie 

informácie starostu obce 

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

 

Bod 4 

Uznesenie č. 27/VI/2016 

OZ 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015  

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

 

Bod 5 

Uznesenie č. 28/VI/2016 

OZ  

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 2015 sa 

schvaľuje bez výhrad 
 Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 
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Bod 6 

Uznesenie č. 29/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2016, 2/2016 a 4/2016 k čerpaniu rozpočtu za rok 2016  

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

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 3/2016 k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 

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

 

Bod 7 

Uznesenie č. 30/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi 

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

 

Bod 8 

Uznesenie č. 31/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien týkajúcich sa výstavby trafostanice v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. 

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

 

Bod 9 

Uznesenie č. 32/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

víťaza firmu EKOSVIP s.r.o., ako zhotoviteľa diela na základe prieskumu trhu na odvodnenie 

ulice  

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

 

Bod 10 

Uznesenie č. 33/VI/2016 

OZ 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2016 

a poveruje vykonávaním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

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

 

Bod 11 

Uznesenie č. 34/VI/2016 

berie na vedomie 

správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
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Bod 12 

Uznesenie č. 35/VI/2016 

schvaľuje 

zaúčtovanie prebytku rozpočtu za rok 2015 vo výške + 10 481.- euro (hospodársky výsledok), 

ako zdroj rezervného fondu  

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Kršteňanoch, dňa 24.6.2016 

 

Overovatelia: 

 

 

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

             Jozef Straka                                                                            Eva Velšicová 

 

 

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

Vladimír Kopál, starosta obce 


