
                                                Výpis uznesení zo dňa 29.07.2021 

 

Uznesenie č. 38/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov  

5. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN obce o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci 

6. Schvaľovanie podmienok VOS  

7. Schvaľovanie projektov 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Nové znenie Uznesenie č. 30/2021 z 27.05.2021 po hlasovaní bude toto: 

Obecné zastupiteľstvo:  

A) schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra, 3 hodiny týždenne ( 0,075 % úväzok zo zákonom stanovenej tarify) 

B) schvaľuje podmienky Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce tak, ako sú uvedené v 

zápisnici  

C) berie na vedomie vyhlásenie výberového konania  

D) určuje termín výberového konania na 01.07.2021 o 16,00 hod. 

 

Uznesenie č. 39/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzatvorený so spoločnosťou NATUR-

PACK, a.s., IČO: 35 979 798. 

 

Uznesenie č. 40/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok č. 3 k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ uzavretý so 

spoločnosťou VUB, a.s., IČO: 31 320 155. 

 

Uznesenie č. 41/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie indikatívnu ponuku 

B) berie na vedomie stanovisko HK ku Dodatku č. 4 k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ 

C) schvaľuje výšku KTK 10.000,00€ a podmienky uvedené v ostatných dokumentoch vzťahujúcich sa na 

čerpanie KTK, účel čerpania a spôsob zabezpečenia KTK 

D) schvaľuje Dodatok č. 4 k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ vrátane podmienok uvedených v ostatných 

dokumentoch vzťahujúcich sa na čerpanie KTK 

 

 

Uznesenie č. 42/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou ZSE 

Energia, a.s. IČO: 36 677 281 na obnovenie odberného miesta. 

 

Uznesenie č. 43/2021 z 29.07.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k  VZN o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat 

v obci nasledovne:  

1. §3 ods. 2 sa mení nasledovne: 

„Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci, ktoré sú vo vlastníctve 

obce, prípadne v jej správe.“ 

2. §3 ods. 3 sa mení  nasledovne: 



„Držiteľ (chovateľ, majiteľ) hospodárskych zvierat je povinný zachovať medzi objektami, ktoré sú vo 

vlastníctve obce, prípadne v jej správe a objektami, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ,chliev, kurín, 

holubník, atď.) vzdialenosť 15 m, ako aj inými objektami, ktoré s chovom súvisia (hnojiská, močové nádrže, 

voľné výbehy a pod.). Ak to miestne pomery dovoľujú, musí byť táto vzdialenosť najmenej 30 m.“  

3. §3 ods. 4 sa mení nasledovne: 

„Chov včelstva nesmie ohrozovať v susedstve bývajúcich občanov. Včelíny musia byť od objektov, ktoré sú 

vo vlastníctve obce, prípadne v jej správe a verejných komunikácií vzdialené aspoň 15 m.“ 

4.  §3 ods. 5 a §4 ods. 2 sa vypúšťajú celé bez náhrady.  

 

 

 


