
Uznesenie 

 
Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 06.08.2015 

v Bystričke 

 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Bystrička 
I. Konštatuje, že 
Zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny. 
 
II. Určuje 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Glejtek, Lučanský 
 
Overovateľov zápisnice: Ing. Košút, Ing. Malko 
 
III. Schvaľuje 

a) Program rokovania bez výhrad 
 

Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 

Uznesenie č. 85/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

 

I. prerokovalo 

a) Kontrola uznesení 
 

II. Berie na vedomie 

a) Záznam o kontrole plnenia uznesení  
b) Informáciu starostky obce o plnení uznesení 
 
III. Schvaľuje 

a) nákup zariadenia na spracovanie gastroodpadu v mieste jeho vzniku v sume 1092,50 € bez 
DPH. 
 
IV. Súhlasí 

a) S predloženým záznamom o plnení uznesení 
 
V.Nemá námietky 

b)Nemá pripomienky k predloženému záznamu o plnení uznesení 
 
Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 



Uznesenie č. 86/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

I. prerokovalo 

a) Čerpanie rozpočtu za 1-6/2015 a VIII. Rozpočtové opatrenie 
 

II.Berie na vedomie 

a) VIII. Rozpočtové opatrenie a čerpanie rozpočtu za 1-6/2015 a správu finančnej komisie 
 
Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

I. prerokovalo 

a) Návrh vybudovania prístrešku pre pridelený protipovodňový balík 

 

II. Ukladá 

a) Spracovať návrhy umiestnenia  prístrešku pre pridelený protipovodňový balík  
T: 3.9.2015 

     Zodpovední: predseda stavebnej komisie a veliteľ DHZ 

 

Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 
Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

I. prerokovalo 

a  protipovodňové opatrenia v obci 
 

II. Ukladá 

a) V rámci  protipovodňových opatrení v obci pripraviť návrh riešenia najvypuklejších 
problémov          T: 3.9.2015 

         Zodpovední:  Poslanci OZ 

 

Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

I. prerokovalo 

a) Výmenu okien na zasadačke obecného úradu z dôvodu zatekania počas dažďov 
 

II. Schvaľuje  

a) Výmenu okien na zasadačke obecného úradu z dôvodu zatekania počas dažďov v sume do 
2,200 € s DPH z rezervného fondu 
 

 



III. Ukladá 

a) vybrať najvýhodnejšiu cenovú ponuku      T: 14.8.2015 

Zodpovedný: predseda výberovej komisie 

 
Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 06.08.2015 

 

I. prerokovalo 

a) Výzvu environmentálneho fondu na dotácie  na zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov 

II. Schvaľuje 

a) Spracovať podklady na  výzvu environmentálneho fondu na dotácie  na zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov pre objekty OÚ a ZŠ Bystrička 

 

Hlasovanie:  

za- Ing.Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing.Malko, Ing.Matula,     proti -  zdržal sa- 
 

 

 


