
Zápisnica č. 30/2022 
 zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  Bartošovce, 

 konaného dňa  16.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

1. Zapisovateľ:  Václav Hudák 

2. Overovatelia zápisnice:  p. Oliver Čech, Ing. Pavol Puchalík 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva : 

 1.   Otvorenie 

 2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 4.   Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné        

       stavebné odpady 

 5.   Návrh VZN o príspevkoch v školských zariadeniach 

 6.   Návrh VZN o miestnych poplatkoch  

 7.   Návrh VZN o prevádzkovaní pohrebiska 

 8.   Návrh zásad na odmeňovanie  poslancov obecného zastupiteľstva      

 9.   Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra obce 

10.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

11.  Kultúrno spoločenské akcie na záver roka 2022 

12.  Rôzne - záver 

        
Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 -   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,     

     konaného dňa 18.11.2022.   

 

1. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

   a drobné stavebné odpady 

 
 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A. Schvaľuje 

    

 1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej  

      tabuli obce Bartošovce. 

 



Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

2. VZN o príspevkoch v školských zariadeniach 
 

 

Uznesenie č. 2 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A: Schvaľuje 

 1.  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach. VZN  

      bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Bartošovce. 

 

 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

 

3.  VZN o miestnych poplatkoch na území obce Bartošovce 

 

 

Uznesenie č. 3 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  Schvaľuje 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o miestnych poplatkoch na území obce  

        Bartošovce s doplnením. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Bartošovce. 

 

Prítomní:    7 

Za:              7 

Proti:          0 

 

4.  VZN o prevádzkovaní pohrebiska v obci Bartošovce 

 

 



Uznesenie č. 4 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  Schvaľuje 

1.  Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2022 o prevádzkovaní pohrebiska v obci. 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednaním s pohrebnými firmami o možnosti  

     a podmienkach zabezpečenia zmeny spôsobu pohrebných služieb v obci. Zmena sa týka  

     prípravy hrobového miesta, t. j. vykopanie hrobu, resp. príprava hrobky a úprava hrobu po  

     uložení telesných pozostatkov. 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

5.  Návrh zásad na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  
 

 

Uznesenie č. 5 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A.  Schvaľuje  

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,  na nové volebné obdobie. 

    Odmena poslanca je 50 €/mesiac, vyplácaná polročne v 6. a 12. mesiaci. Odmena zástupcu    

    starostu obce je 60 €/mesiac, vyplácaná polročne v 6. a 12. mesiaci. Za každé  zasadnutie   

    komisie obecného zastupiteľstva, je odmena pre predsedu 20 €,  za člena 15 €. 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

6.  Návrh na úpravu platu kontrolóra obce 

 

 

Uznesenie č. 6 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 



 

A:  Schvaľuje 

1.   Úpravu platu hlavného kontrolóra obce, z doterajšieho úväzku 6% na 10% mesačne, z platovej  

      tarify v zmysle zákona s platnosťou od 1.1.2023 .  

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

 

7.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
 

Uznesenie č. 7 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  Schvaľuje 

 

1.  Predložený rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet obce bol zverejnený na úradnej tabuli     

      obce bez pripomienok a nadobúda platnosť  1.1.2023.  

 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Pavol Puchalík   .................................. 

 

p. Oliver Čech              ...................................         

 

 

 

                                                       Václav Hudák 

           starosta obce 


