
Uznesenie 

 
Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 07.01.2016 

v Bystričke 

 

Uznesenie č. 139/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.01.2016 

 

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

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

a) Program rokovania bez výhrad 
 

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

 

Uznesenie č. 140/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.01.2016 

 

I. prerokovalo 

a) Kontrola uznesení 
 

II. Berie na vedomie 

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

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

b) Nemá pripomienky k predloženému záznamu o plnení uznesení 
 

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

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 141/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.01.2016 

 

I. prerokovalo 

a) Rekonštrukcia VO v obci 
b) Rozpočtové opatrenie č. XVIII./2015 
 

II. Berie na vedomie 

a) Rekonštrukcia VO v obci 
b) Rozpočtové opatrenie č. XVIII/2015 
 
Hlasovanie:   za- Ing.Glejtek, Ing.Košút, Lučanský, Ing. Malko, Ing.Matula, Rajniak, Zimeľová,    
proti –             zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 142/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.01.2016 

I. prerokovalo 

a) VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka školských zariadení 
so sídlom na území obce Bystrička a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 
Bystrička 

 

II. Schvaľuje  

a) VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka školských zariadení 
so sídlom na území obce Bystrička a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 
Bystrička so zmenou čl. 4, ods. 1 (rozpracovanie zmeny) 
 

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

 

Uznesenie č. 143/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.01.2016 

I. prerokovalo 

a) informáciu Ing. Matulu ohľadom verejného osvetlenia na obecnom úrade a ZŠ 
b) informáciu o platnom zákone č. 58/2014 o výbušninách 
c) informáciu o obecnom plese – účasti 
d) informáciu o možnosti garážovania hasičskej techniky – spoločné stretnutie do 3.2.2016 
  
II. berie na vedomie 

a) informáciu Ing. Matulu ohľadom verejného osvetlenia na obecnom úrade a ZŠ 
b) informáciu o platnom zákone č. 58/2014 o výbušninách 
c) informáciu o obecnom plese – účasti 
d) informáciu o možnosti garážovania hasičskej techniky – spoločné stretnutie do 3.2.2016 
 
Hlasovanie:   za- Ing.Glejtek, Ing.Košút, Lučanský, Ing. Malko, Ing.Matula, Rajniak, Zimeľová,    
proti –             zdržal sa- 


