
Uznesenie 

 

Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 19.10.2015 

v Bystričke 

 

Uznesenie č. 111/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 19.10.2015 

 
I. Konštatuje, že 

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

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

a) Program rokovania bez výhrad 
 

Hlasovanie:  

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

Uznesenie č. 112/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 19.10.2015 

 
I .Berie  na  vedomie  

a)  zánik poslaneckého mandátu poslanca Rastislava Bízika podľa § 25 ods. 2 písm. c/ zákona 
SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa 
mandátu dňom 05.10.2015 a zánik mandátu pána Jaroslava Žubora dňom 08.10.2015, čím 
došlo k uprázdneniu  funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva a zároveň predsedu Komisie 
školstva  
 
II. Vyhlasuje  

a) nastúpenie náhradníka do Obecného zastupiteľstva v Bystričke a konštatuje ,že pani Viera 
Zimeľová dňa  19.10.2015 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 
zastupiteľstva a ujala sa poslaneckej funkcie.  
 

Hlasovanie:  

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

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 113/2015 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 19.10.2015 

 

I. prerokovalo 

a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu s názvom  
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystrička, ktorý je realizovaný v Obci 
Bystrička, 
b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  
c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 
 
II. schvaľuje 

a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu s názvom  
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Bystrička, ktorý je realizovaný v Obci 
Bystrička, 
b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  
c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 
 
Hlasovanie:  

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

 
 

 


