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Uznesenie 

 
Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 01.10.2015 

v Bystričke 

Uznesenie č. 100/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Bystrička 

I. Konštatuje, že 

Zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny. 
 
II. Určuje 

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

a) Program rokovania bez výhrad 
 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 101/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

 

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) dlhodobý prenájom obecných pozemkov pre COOP Jednota na vybudovanie skladových 
priestorov a prístupovej komunikácie v zmysle VZN obce Bystrička 
b) Návrh na ocenenia za r. 2015 – Cena obce Bystrička – Milan Kirn,  Cena starostu obce 
Bystrička – Matej Baka, Ďakovný list starostky obce- p. Eva Rechtoríková,  Ján Buocik, Anna 
Buociková, František Chovančak, Tamara Masárová 
 
IV. Doporučuje 

a) zvolať pracovné stretnutie ohľadom dojednania podmienok prenájmu obecných 
pozemkov pre COOP Jednota    Z: stavebná komisia t: 5.11.2015 

 

V. Prekladá 

a) úlohu z VZN č. 96/2015        t: 5.11.2015 
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VI. Súhlasí 

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

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

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

Uznesenie č. 102/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. prerokovalo 

a) VZN č.6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa MŠ, školských zariadení a dieťa navštevujúce organizácie zabezpečujúce 
mimoškolskú činnosť pre dieťa s trvalým pobytom na území obce Bystrička na rok 2016 
b) Správa riaditeľky ZŠ a MŠ o organizovaní škol. roku 2015/2016 
 

II. Schvaľuje 

a) VZN č.6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa MŠ, školských zariadení a dieťa navštevujúce organizácie zabezpečujúce 
mimoškolskú činnosť pre dieťa s trvalým pobytom na území obce Bystrička na rok 2016 
 
III. Berie na vedomie 

a) Správa riaditeľky ZŠ a MŠ o organizovaní škol. roku 2015/2016 
 
IV. Ukladá 

a) predsedovi komisie školstva v súčinnosti s riaditeľkami MŠ a ZŠ vypracovať dotazník 
návrhov zlepšenia spolupráce rodičov so ZŠ, MŠ      t: 5.11.2015 
 
Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 103/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. prerokovalo 

a) VZN obce č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bystrička 

 

II. Schvaľuje  

a) VZN obce č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bystrička 

 

Hlasovanie:  

za - : Ing. Glejtek, Ing. Košút, Lučanský, Ing. Matula, , proti -                                       , zdržal sa –  
 
Uznesenie č. 104/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. prerokovalo 
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a) Návrh a voľba inventarizačných komisií, voľba predsedov inventarizačných komisií 
 

II. Schvaľuje  

a) inventarizačné komisie v zmysle prílohy 
b) predsedu inventarizačných komisií – hl. kontrolórku obce Ing. Turekovú 
 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 105/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. prerokovalo 

a) Predaj popadaných stromov (kalamitného dreva) na lesných parcelách na liste vlastníctva 
obce Bystrička 

 

II. Berie na vedomie 

a)  Ohodnotenie ceny popadaných stromov (kalamitného dreva)  Ing. Milana Mallého – 

lesného hospodára obce Bystrička. 

b)  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
 

III. Schvaľuje  

a)  Prevod hnuteľného majetku – predaj kalamitného dreva/popadaných stromov/ v súlade § 

9a) odst. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 

6  odst. 9 písm. d) VZN č.4/2013 zásady hospodárenia s majetkom obce – priamym predajom 

za najvyššiu ponuku /min. stanovená hodnota dreva je  1 855,- € bez DPH/. 

 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 106/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. Prerokovalo 

a) Prehodnotenie platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 bod 4 
 

II. Schvaľuje 

a) Plat  starostky obce navýšený o 10% , tak ako bol stanovený v uplynulom období 
s účinnosťou od 01.10.2015. 
 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 107/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

 

I. prerokovalo 
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a) Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na jesenné upratovanie 
 

II. Schvaľuje 

a) Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na jesenné upratovanie v období 12.10-
16.10.2015 v zmysle zverejneného plagátu 
 
Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 108/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

 

I. prerokovalo 

a/ Žiadosť p. Zity Riedlmajerovej a p. Ivety Korbeľovej o prenájom parcely 298/2 a 982 

 

II. Schvaľuje 

a/  Žiadosť p. Zity Riedlmajerovej a p. Ivety Korbeľovej o prenájom parcely 298/2 a 982 
v zmysle VZN obce Bystrička. Nájom od 1.10.2015 – 31.12.2016, resp. do doby dokedy 
nebude vypracovaná a schválená dokumentácia prístupových komunikácií KN-C č. 982/2 
k RD martinský kataster Hrby. 
 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 109/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. Prerokovalo 

a/ Rozpočtové opatrenie č. XI/2015 
b/ info o projektoch – rekonštrukcia VO, zateplenie a oprava strechy budovy ZŠ a MŠ 

 

II. Berie    

a) Rozpočtové opatrenie č. XI/2015 
b/ info o projektoch – rekonštrukcia VO, zateplenie a oprava strechy budovy ZŠ a MŠ 

 
Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 110/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 01.10.2015 

I. prerokovalo 

a) žiadosť pizzérie a penziónu ESO o poskytnutie dotácie na infiltračný postrek asfaltovej 
cesty  
II. Ukladá 

a) predsedovi finančnej komisie zvolať pracovné stretnutie ohľadom žiadosti o finančnú 
pomoc 

Hlasovanie: za - : Ing. Glejtek, Ing. Košút, Ing. Matula,  proti - Lučanský                   zdržal sa –  


