
Zápisnica č. 13/2020 
 zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  Bartošovce, 

 konaného dňa  11.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

1. Zapisovateľku :  p. Monika Lazurová 

2. Overovateľov zápisnice :  p. František Čech, Ing. Marcel Horváth 

Program rokovania obecného zastupiteľstva : 

 

 1.   Otvorenie 

 2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 4.   Návrh na zriadenie zberného miesta pre krovie a drevný odpad 

 5.   Mesiac úcty k starším – organizačná príprava 

 6.   Kultúrne podujatia na záver roka – prejednanie 

 7.  Návrh na čerpanie úveru pre potreby prefinancovania dotácií v zmysle zmluvy o NFP  

       PPA – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce 

 8.   Návrh na podanie žiadosti na bezúročnú návratnú výpomoc z Ministerstva financií  

 9.   Voľba člena do rady školy –Základná škola Bartošovce,  za zriaďovateľa 

10.  Návrh prevodu majetku obce pod miestnou cestou Bartošovce – Osikov, do majetku PSK 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 -   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,     

     konaného dňa 26.06.2020.   

 

 

1.  Návrh na zriadenie zberného miesta pre krovie a drevný odpad 

 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Zriadenie zberného miesta pre krovie a drevný odpad pri čističke odpadových vôd. 
 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 



 

2. Mesiac úcty k starším – organizačná príprava 

 

Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A: schvaľuje 

1. Finančný príspevok pre jubilujúcich dôchodcov obce (65 r., 70 r., 75 r., 80 r., 85 r. ,  

    90 r. a viac.) v hodnote 20,00 € 

2.  Poukážky pre všetkých dôchodcov v hodnote 10,00 € 

 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

 

3.  Kultúrne podujatia na záver roka – prejednanie 

 
Uznesenie č. 3 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  V dôsledku pandémie COVID 19, sa plánované kultúrne podujatia v obci v závere roka  

      neuskutočnia. 

 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

4.  Návrh na čerpanie úveru pre potreby prefinancovania dotácií v zmysle  

      zmluvy o NFP PPA – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce 

 

 
Uznesenie č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 



A:  schvaľuje 

1.  Prijatie Eurofondového úveru vo výške 54 576,85 EUR poskytnutého zo strany Prima banky  

      Slovensko ,a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951,  

      IČ DPH :  SK20203722541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel :  

      Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej  

      zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : 

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce, 

     s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej  

     z fondov Európskeho spoločenstva formou refundácie. 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

 

5.  Návrh na podanie žiadosti na bezúročnú návratnú výpomoc z Ministerstva       

    financií  

 
Uznesenie č. 5 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1. Podanie žiadosti na bezúročnú návratnú výpomoc z  Ministerstva  financií vo výške  

     13 922 €. 
 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

6.  Voľba člena do rady školy –Základná škola Bartošovce,  za zriaďovateľa 
 

Uznesenie č. 6 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Člena do rady školy – Základná škola Bartošovce na nové obdobie  

       – Ing. Jozef Cenký, PhD. 



 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

7.  Návrh prevodu majetku obce pod miestnou cestou Bartošovce – Osikov,  

     do majetku PSK 

 

Uznesenie č. 7 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Prevod majetku z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO:  

    00321851, a to existujúci úsek miestnej komunikácie medzi obcami Osikov a Bartošovce  

    (okres Bardejov), v dĺžke cca 2,400 km v novom kumulatívnom staničení km 0,000 –  

    2,400, ktorý sa navrhuje zaradiť ako cesta III/3524,vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria  

    súčasť úseku cesty, za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro) do vlastníctva PSK. 

 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

8.  Rôzne 

 

Uznesenie č. 8 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Parkovú úpravu priestoru pred tenisovým ihriskom v miestnej časti Podstavenec. 

B : berie na vedomie 

1.  Informáciu o pripravovanom projekte k investičnej akcii - Rozšírenie mosta, miestnej  

      komunikácie a výstavbu  chodníka smerom k železničnej stanici. 

 

 



2.  Informáciu o futbale 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

 

 

 

 

     

 

Overovatelia zápisnice : 

 

p. František  Čech              ........................... 

Ing. Marcel Horváth          ...........................         

 

 

 

 

 

 

 

            

                     Václav   H u d á k 

                   starosta obce 


