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Uznesenie 

 
Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 03.03.2016 

v Bystričke 

 

Uznesenie č. 156/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

 

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

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Košút, Lučanský, Rajniak 
 
Overovateľov zápisnice: Ing. Malko, 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. 157/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

 

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. 158/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

I. prerokovalo 
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a) Rozpočtové opatrenie I./2016, II./2016 
b) Právomoc starostky obce vykonávať zmeny v rozpočte obce 
c) pohľadávku od ZŤS (230,39) za daň z nehnuteľností 
 

II. Schvaľuje 

a) Rozpočtové opatrenie II./2016 v zmysle prílohy 
b) Právomoc starostky obce vykonávať zmeny v rozpočte obce v priebehu celého 
rozpočtovaného roka 2016. Celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov však nie je 
možné meniť. 
 
III. Berie na vedomie  

a) Rozpočtové opatrenie I./2016 v zmysle prílohy 
b) pohľadávku od ZŤS za daň z nehnuteľností 
 
Hlasovanie:   za- Ing.Glejtek, Ing.Košút, Lučanský, Ing. Malko, Ing.Matula, Rajniak, Zimeľová,    
proti –             zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 159/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

I. prerokovalo 

a) Beh oslobodenia – zabezpečenie akcie 

 

II. Schvaľuje  

a) Beh oslobodenia – dátum po dohode s riaditeľkami ZŠ a MŠ 
b) Finančné zabezpečenie Behu oslobodenia sumou 200€ 
 

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

 

Uznesenie č. 160/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

I. prerokovalo 

a) Protipovodňové opatrenia v obci 
  

II. Berie na vedomie  

 a) Informácie o protipovodňových opatreniach v obci – časť Breziny, okolie obecného úradu 
– zameranie odvodňovacieho kanála, výškopis, obhliadku kritických miest počas dažďov, 
nákup materiálu na odvodňovací kanál 
 
Hlasovanie: za -                                            , proti -                                       , zdržal sa –  

 

 

Uznesenie č. 161/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 03.03.2016 

I. prerokovalo 
a) Močidlá – skladovanie konárov na štiepkovanie do 30.04.2016 
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b) Info o žiadosti Bc. Tomáša Korbeľa na poskytnutie informácie cez zákon 211/2000 
c) info o pokračovaní rekonštrukcie VO 
d) info o zhorených kontajneroch 
e) info o diagnostike mostných objektov na MK v obci 
 

II. Berie na vedomie 
a) Močidlá – skladovanie konárov na štiepkovanie do 30.04.2016 
b) Info o žiadosti Bc. Tomáša Korbeľa na poskytnutie informácie cez zákon 211/2000 
c) info o pokračovaní rekonštrukcie VO 
d) info o zhorených kontajneroch 
e) info o diagnostike mostných objektov na MK v obci 
 
III. Odporúča 

a) starostke obce zvolať pracovné stretnutie s p. Slašťanom a dotknutými úradmi ohľadne riešenia 
dopravnej situácie na mostných objektoch v obci 
 

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

 

 


