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Uznesenie 

 
Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričke konanom dňa 07.04.2016 

v Bystričke 

 

Uznesenie č. 162/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

 

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. Košút, Ing. Malko 

 

III. Schvaľuje 

a) Program rokovania bez výhrad 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 163/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

 

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.Košút, Lučanský, Ing. Malko, Ing.Matula, Rajniak, Zimeľová,    proti –             

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 164/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. prerokovalo 
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a) Jarné upratovanie – rozmiestnenie kontajnerov, kontajnery BIO – rozmiestnenie, uzavretá 

zmluva, Močidlá – odvoz konárov 

 

 

II. Berie na vedomie  

a) Správy: o Jarnom upratovaní– rozmiestnenie kontajnerov, kontajnery BIO – 

rozmiestnenie, uzavretá zmluva, Močidlá – odvoz konárov 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 165/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. prerokovalo 

a) Správu o činnosti DHZ Bystrička, správu o prípravných prácach na novej požiarnej zbrojnici 

 

II. Berie na vedomie 

a) Správu o činnosti DHZ Bystrička, správu o prípravných prácach na novej požiarnej zbrojnici 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 166/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. prerokovalo 

a) Správu hlavnej kontrolórky 

  

II. Berie na vedomie  

 a) Správu hlavnej kontrolórky 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 167/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. prerokovalo 
a) Rozpočtové opatrenie č.  III./2016  

b) Objednávku č. 4/2016 na tonery do tlačiarne Xerox Work centre v sume 700,07 € 

 

II. Berie na vedomie 

a) Rozpočtové opatrenie č.  III./2016  

 

III. Schvaľuje 

a) Objednávku č. 4/2016 na tonery do tlačiarne Xerox Work centre v sume 700,07 € 

 

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

zdržal sa- 
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Uznesenie č. 168/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. Prerokovalo 

a) Nákup stoličiek a vybavenie domu smútku 

 

II. Schvaľuje 

a) Nákup stoličiek a vybavenie domu smútku v sume 2500 € 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 169/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

 

I. prerokovalo 

a)  Vysporiadanie právneho vzťahu medzi Ing. Beláňom a obcou – pozemok na parcele 

797/90 o výmere 28 m2 

 

II. Schvaľuje 

a) Vysporiadanie právneho vzťahu medzi Ing. Beláňom a obcou – pozemok na parcele 

797/90 o výmere 28 m2 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 170/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

 

I. prerokovalo 

a)  Informáciu o riešení svetelnej križovatky na obchvate Martin a cesty z obce Bystrička   

b) Informáciu o stave prevodu vlastníckeho práva štátnych pozemkov v správe SPF na obec 

(ihrisko)  

c) Informáciu o dohode o vysporiadaní vlastníckeho práva k spornej parcele, dohoda 

o zrušení vecného bremena k spornej parcele, dohoda o urovnaní práv a povinností obec 

Bystrička / Ing. Mallý 

d) Informáciu o vybudovaní chodníka cez cintorín 

e) Informáciu o postupe prác na odvodnení pozemku p. Blahu 

 

II. Berie na vedomie 

a) Informáciu o navrhovanom riešení svetelnej križovatky na obchvate Martin a cesty z obce 

Bystrička   

b) Informáciu o stave prevodu vlastníckeho práva štátnych pozemkov v správe SPF na obec 

(ihrisko) 
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c) Informáciu o dohode o vysporiadaní vlastníckeho práva k spornej parcele, dohoda 

o zrušení vecného bremena k spornej parcele, dohoda o urovnaní práv a povinností obec 

Bystrička / Ing. Mallý 

d) výber dodávateľa vybudovania chodníka cez cintorín 

 

III. Ukladá 

a) predsedovi stavebnej komisie dojednať spôsob realizácie odvodňovacích prác u p. Blahu 

t.: 22.4.2016 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 171/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. Prerokovalo 

a/ Správu komisie na ochranu verejného záujmu 

 

II. Berie na vedomie 

a/ Správu komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že starostka obce Zdenka Maršalová 

podala oznámenie o výkone funkcií, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov 

za rok 2015 v stanovenom termíne 

 

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

zdržal sa- 

 

Uznesenie č. 172/2016 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bystrička dňa 07.04.2016 

I. Prerokovalo 

a/ žiadosť o územno-plánovaciu informáciu 

 

II. Zamieta 

a) výstavbu chát na individuálnu rekreáciu na pozemkoch parcel. č. 726/59 k.ú. Bystrička 

(parc. č. 430/4, 429/14) 

 

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

zdržal sa- 

 

 


