
Zápisnica č. 17/2021 
 zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  Bartošovce, 

 konaného dňa  23.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

1. Zapisovateľku :  Monika Lazurová 

2. Overovateľov zápisnice :  Ing. Marcel Horváth, p. Patrik Vojtek 

Program rokovania obecného zastupiteľstva : 

 1.   Otvorenie 

 2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 4.   Oprava miestnej komunikácie v časti Hôrka - Majer 

 5.   Rozšírenie vodovodu v časti obce Podstavenec 

 6.   Oprava fasády obecnej budovy č. 116, Dom služieb 

 7.   Deň matiek 2021 

 8.   Rôzne  

 9.   Diskusia 

 10. Záver  

       

    

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 -   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,     

     konaného dňa 12.02.2021.   

 

 

1.  Oprava miestnej komunikácie v časti Hôrka - Majer 

 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Proces vysporiadania pozemkov pod existujúcou miestnou cestou Hôrka – Majer,  

        p.č. EKN 183,184 , 2153/101 a zároveň opravu výtlkov na tejto ceste, podľa predloženej  

        cenovej ponuky. 

 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

 

 



 

2. Rozšírenie vodovodu v časti obce Podstavenec 

 

Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A: schvaľuje 

 1. Výstavbu rozšírenia miestneho vodovodu v časti obce Podstavenec, podľa schválenej  

     dokumentácie,  v spolupráci s VVS, a. s.  Košice a vydaného stavebného povolenia .  

     Stavba bude realizovaná z vlastných finančných prostriedkov obce etapovite. 

 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

 

3.  Oprava fasády  obecnej budovy č. 116, Dom služieb 

 

Uznesenie č. 3 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Opravu domu služieb Bartošovce č. 116 nasledovne :  

a) projekčná príprava rekonštrukcie s  možnosťou zámeny miestnosti obchodu  

a pohostinstva,  za účelom zväčšenia predajnej plochy v obchode potravín  

b) drobné stavebné úpravy priečelia objektu, ako je oprava schodišťa, zábradlia 

a vývesnej tabule 
 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

4.  Deň matiek 2021 

 

Uznesenie č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 



1.   Vyčlenenie finančného príspevku pre deti ZŠ a MŠ, na nákup pozornosti a kvetín pre  

      matky pri príležitosti dňa matiek, bez kultúrneho programu kvôli pandemickej situácii. 

 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

 

5.  Rôzne 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Nákup ojazdeného motorového úžitkového vozidla do 3,5 t pre obecné služby v hodnote   

     do 12 000 € 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

B.  schvaľuje 

1.  Opravu prístreška v záhrade materskej školy a nákup posteľnej bielizne pre materskú školu 

Prítomní :   6 

Za            :  6 

Proti        :   0 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

C.  berie na vedomie 

Informáciu o jarnom upratovaní v obci, ktoré sa uskutoční 1.5.2021 od 8.00 do 12.00 hod., 

v spolupráci s občanmi obce. 

 

 

Overovatelia: 

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

 

p. Patrik Vojtek        ......................................... 

 

         Václav Hudák 

           starosta obce 


