
                                                Výpis uznesení zo dňa 03.03.2022 

 

Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie použitia FP 

6. Schvaľovanie zmien KN 

7. Schvaľovanie RO č. 1/2022 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými 

kontajnermi č. 550 012 21 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený 

na prerokovanie OCZ. 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený na prerokovanie OCZ. 

C) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu č. 

550 012/11 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený na prerokovanie 

OCZ. 

 

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 3722005 so spoločnosťou  EUROTIP, s.r.o., IČO: 341 37 131, 

kde predmetom zmluvy je zakúpenie  automobilu IVECO Daily 35S16H, 3 stranný vyklápač.  

 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 03.03.2022  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Darovaciu zmluvu so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. 

s r.o., IČO: 17 32 42 46, kde predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 1.000,00€. FP budú použité na 

renováciu podlahy v triede MŠ. 

 

Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 03.03.2022 

A)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie úžitkového vozidla vo výške 17.100,00€ z prebytku 

2021. 

B)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na úpravu dvora pri OCU vo výške 6.000,00€ z prebytku 2021. 

C)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na úpravu chodníka od p. B po budovu OCU vo výške 10.000,00€ 

z prebytku 2021. 

D)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na obstaranie štúdie pre DOS vo výške 4.000,00€ z prebytku 2021. 

 

Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 03.03.2022  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. 36319830-018/22 tak, ako bol predložený na prerokovanie  

B) poveruje starostku zápisom GP č. 36319830-018/22 do katastra nehnuteľností bez zmeny vlastníckych 

práv a charakteru parciel 

 

Uznesenie č. 10/2022 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. 36319830-193/21 tak, ako bol predložený na prerokovanie  



B) poveruje starostku zápisom GP č. 36319830-193/21 do katastra nehnuteľností bez zmeny vlastníckych 

práv a charakteru parciel 

 

Uznesenie č. 11/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. .36319830-217/21 tak, ako bol predložený na prerokovanie  

B) schvaľuje zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

C) poveruje starostku pripraviť všetky materiály k realizácii zámeny 

 

Uznesenie č. 12/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy RO č. 1/2022. 

 

 

 

 


