
Zápisnica č. 11/2020 
 zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  Bartošovce, 

 konaného dňa  05.05.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

1. Zapisovateľku :  p. Monika Lazurová 

2. Overovateľov zápisnice :  Ing. Ján Greif, Ing. Jozef Cenký, PhD. 

Program rokovania obecného zastupiteľstva : 

 1.   Otvorenie 

 2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 4.   Návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný poriadok spoločného  

       obecného úradu so sídlom v Richvalde 

 5.   Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na výstavbu multifunkčného ihriska, na základe  

       schválenej zmluvy o dotácii s PPA 

 6.   Návrh začatia prác spojených s prípravou územia v katastri obce, pre vysporiadanie  

       pozemkov súvisiacich s rozšírením IBV 

 7.   Rôzne 

 8.   Diskusia 

 9.   Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 -   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,     

     konaného dňa 11.3.2020.   

 

 

1.  Návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný  

       poriadok  Spoločného obecného úradu so sídlom v Richvalde 

 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný poriadok spoločného  

     obecného úradu. 
 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 



2. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na výstavbu multifunkčného      

   ihriska, na základe schválenej zmluvy o dotácii s PPA 
 

 

Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A: schvaľuje 

1. prijatie Eurofondového úveru vo výške 54 576,85,- EUR, ktorý poskytne Prima banka  

    Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575  

    951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  

    Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na Výstavbu multifunkčného ihriska    

    v obci Bartošovce,  za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  

 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

3.  Návrh začatia prác spojených s prípravou územia v katastri obce, pre  

    vysporiadanie pozemkov súvisiacich s rozšírením IBV 

 
Uznesenie č. 3 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Začatie prác spojených s prípravou územia v katastri obce, pre vysporiadanie pozemkov  

      súvisiacich s rozšírením IBV „Hura“. 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

 

4. Rôzne 

 

Uznesenie č. 4 
 



Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A: schvaľuje 

 

1. Vyčistenie cesty a  prípravu pre opravu povrchu cesty po výstavbe kanalizácie   

       na miestnej komunikácii smerom ku ihrisku a opravu výtlkov na ulici „Hôrka“ ,     

       v predbežných rozpočtových  nákladoch  10 000,- EUR. 

 

 

 

B: berie na vedomie 

 

1.  Informáciu o čistiarni odpadových vôd 

 

2.  Informáciu o výstavbe vodovodu v časti Podstavenec 

 

3.  Informáciu o výstavbe kanalizácie v obci – časť Hôrka 

 

4.  Požiadavky obyvateľov z časti obce Podstavenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Ján Greif         ........................... 

Ing. Jozef Cenký, PhD  ...........................          

 

 

 

 

 

 

               Václav   H u d á k 

                   starosta obce 


