
Výpis uznesení  z 21.06.2016 

Uznesenie č. 134/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie žiadosti spoločnosti BLASA, s.r.o. do najbližšieho 

zastupiteľstva 04.07.2016. 

Uznesenie č. 135/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie žiadosti občana Prekopa, do najbližšieho 

zastupiteľstva 04.07.2016. 

Uznesenie č. 136/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre ZŠ Lipského Tr. Stankovce vo výške 

100,00€ 

Uznesenie č. 137/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z RF (rezervného fondu) vo 

výške 12.000,00€ za účelom financovania rekonštrukcie ŠJ v MŠ (školskej jedálne – kuchyňa 

výdaj, umývarka, príprava) v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach. 

Uznesenie č. 138/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie dodatku č. 3 do predloženia komplexného 

dodatku spoločnosťou Marius Petersen.  

Uznesenie č. 139/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 127/2016 z 09.05.2016  

Uznesenie č. 140/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na zriadenie inžinierskych sietí. 

Uznesenie č. 141/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o elektronickej komunikácii s UNION. 

Uznesenie č. 142/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie na II./Q                                

Uznesenie č. 143/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na úpravu rozpočtu na II.1/2 rok 2016. 

Uznesenie č. 144/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet za r. 2015 s prebytkom 43.779,97€. 

Uznesenie č. 145/2016 z 21.06.2016 



a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK a zaväzuje sa doplniť smernicu 

k inventarizácii hnuteľného majetku obce v zmysle zákona k 31.12.2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK 

Uznesenie č. 146/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o odpadoch v zverejnenom znení. 

Uznesenie č. 147/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 131/2016 zo dňa 09.05.2016. 

Uznesenie č. 148/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dodatok so spoločnosťou Telekom, viď príloha. 

Uznesenie č. 149/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítorku p. Ďuržovú pre rok 2015. 

Uznesenie č. 150/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poverenia starostky na realizáciu potrebných krokov k 

zámeru rekonštrukcia „Novej cesty“ v rozsahu: 

a) geodetického zamerania telesa cesty, chodníkov a pod. vrátane výškopisov 

b) realizovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu k projektu 

rekonštrukcie 

c) zabezpečenie zhotovenia PD v rozsahu podkladov pre stavebné povolenie 

a realizácie 

d) požiadanie o stavebné povolenie a jeho vydanie  

Uznesenie č. 151/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb. 


