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U Z N E S E N I A 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Žbinciach, konaného dňa 20.03.2015 

 

 

Návrhová komisia v zložení: Ing. Tomáš Pastír, Alexander Ožvat, Martin Hudák 

Overovatelia zápisnice: Martin Hudák a Anton Balog. 

 

Uznesenie č. 32/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z OZ 20.02.2015 

Konštatuje, že uznesenia  164/2014,  /vysprávka ciest/,168/2014, /výkup  pozemkov ihriska/ 

16/2014, / prenájom, alebo odkúpenie vrchnej časti pohostinstva/,  25/1/2015 / oprava VO/,-

trvajú, ostatné uznesenia sú splnené. 

 

 

Uznesenie č. 33/2015 

 
1. OZ berie na vedomie správu starostu obce o príprave europrojektov 

1.1.Oprava ciest v obci 

             1.2. Rekonštrukcia KD – zníženie energetickej náročnosti   

      2.   OZ berie na vedomie správu starostu prípravu osláv 90. výročia vzniku DHZ      

             Žbince 

 

 

Uznesenie č. 34/2015 
 

OZ ukladá OcÚ podmieniť prijatie pracovníka na menšie obecné služby  v roku 2015 

vyrovnaním pohľadávok voči obci za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 35/2015 
 

OZ ukladá obci  zistiť právny stav subjektov „ Fyto a Rastlinná výroba Budkovce “ 

ktorí neuhradili deň z pozemkov z minulých rokov. 

 

T: 21.08.2015 

 

 

Uznesenie č. 36/2015 
 

OZ ukladá OcÚ pripraviť podklady na inventarizáciu obecného majetku a určiť 

inventarizačné komisie 

 

T: 30.06.2015 
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Uznesenie č. 37/2015 
 

OZ schvaľuje poplatky za ceny energie pri prenájmoch obecných priestorov: 

El. energia - 0,14 € kWh, plyn – 0,53 € m3, vodné a stočné: 0,26 €/m3,  vrecia na odpad 2 ks -

2,60 € pri prenájme na tri dni. 

 

Uznesenie 38/2015 
 

OZ schvaľuje podmienky zberu a vývozu komunálneho odpadu : 

      1.   Zberať  len označené kuka nádoby s aktuálnou nálepkou 

      T: 01.05.2015 

2. Cenu za vývoz kuka nádoby naviac/rok za poplatok 34,80 € 

a. Zber stavebného materiálu realizovať k prvej polovici júla a druhej polovici 

októbra v bežnom roku. 

b. Pri jednorazovom vývoze cena vreca  1,30 € 

 

 

Uznesenie č. 39/2015 
 

 

OZ schvaľuje člena inventarizačnej komisie obecnej pokladne a to poslanca Martina Hudáka 

 

 

 

Uznesenie č. 40/2015 
 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015 , ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

 

 

Zapísala: Kocúrová Anna 

 

 

 Ján  J  u r k o 

 starosta obce 

 


