
Obec Veľký Horeš, Družstevná č. 333, 076 52, tel.: 056/6397209 
 

 

Uznesenie  
zo  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO  VEĽKOM HOREŠI 

konaného  dňa 30. mája 2011 

 

 

K BODU Č. 2: 

Uznesenie č. 33/05/2011 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši schvaľuje  

 Program zasadania:     

 Overovateľov zápisnice:  Pál V. Tekeľ Milan 

 Zapisovateľa: Pálová 

K BODU Č. 3: 

Uznesenie č. 34/05/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o aktivitách realizovaných od 

posledného zasadnutia  

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. 4: 

Uznesenie č. 35/05/2011 

OZ súhlasí so zapojením obce do čerpania prostriedkov EU vrámci prioritnej osi 4 odpadové 

hospodárstvo, operačný cieľ 4.1;4.2: 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............7........ / 

         proti .............1...... /Brezina 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. 5 : 

Uznesenie č. 36/05/2011 

OZ súhlasí s ďalším postupom pri zriaďovaní novej autobusovej zastávky na znamenie 

v prípade potreby aj vo forme alternatívnej – odstavný pruh pri parku 
 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. 6: 

Uznesenie č. 37/05/2011 

OZ schvaľuje  dodatok k prevodu miestneho parku do vlastníctva obce pre potreby katastra 

(Príloha 1) 
 



Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. 9: 

Uznesenie č. 38/05/2011 

OZ schvaľuje zmeny v pláne CO podľa priloženého návrhu. 
 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

K BODU Č. 10: 

Uznesenie č. 39/05/2011 

OZ schvaľuje povodňový plán podľa predloženého návrhu 
 

Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

 

K BODU Č. 7 

 

Uznesenie č. 40/05/2011 

OZ berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu kontrolórky obce za I. štvrťrok 2011 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

 

Uznesenie č. 41/05/2011 

OZ súhlasí s tým, aby dopravu drevitej hmoty pre potreby obce zabezpečil Gerda, v súlade 

s plánom obce. 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  .............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

Uznesenie č. 42/05/2011 

OZ súhlasí s tým, aby bol starosta obce oslovený v súvislosti s výplatou odstupného. 

 
Výsledky hlasovania: prezentovalo sa .......8.......   poslancov OZ 

                                za  ..............8........ / 

         proti .............0...... / 

         zdržalo sa  ..0....... / 

 

 

Veľký Horeš 30. máj 2011 


