
UZNESENIA  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Víťazovciach zo dňa 10.12.2018 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Návrh starostky na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce 

a určenie predsedov komisií. 

 
 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Víťazovce zo dňa 10.12.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Víťazovciach  
Určuje: 
Za zapisovateľa: Bc. Lenka Sabolová 
Za overovateľov: Ing. Miroslav Kondrát, Anna Čišovská 
 

A. Berie na vedomie 
 
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. Vystúpenie novozvolenej starostky 

 
B. Konštatuje, že  

 
1. Novozvolená starostka obce Víťazovce, Ing. Veronika Pošíková zložila zákonom 

predpísaný sľub starostu obce 
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  
 
Ing. Miroslav Kondrát 
Jozef Kondrát 
Ing. Marek Žák 
Anna Čišovská 
Bc. Ján Pavlovský 
 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Víťazovciach 
 

A. Zriaďuje 
 
Finančnú komisiu 
Komisiu pre šport a kultúru 
Komisiu pre verejný poriadok 
Komisiu o výkone prác vo verejnom záujme 
Komisiu pre životné prostredie 
 
B. Určuje 
 
náplň práce finančnej komisie, a to:  
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu 
- prejednáva záverečný účet obce 
- prejednáva všeobecne – záväzne nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch obce 
- prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce 
- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce  
- vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií 
 
náplň práce komisie pre šport a kultúru:  
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci 
- posudzuje návrhy na financovanie športového klubu 
- vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce 
- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci 
- koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci 
- vyjadruje sa k činnosti organizácii obce, ktoré zabezpečujú najmä kultúrno – 

spoločenské podujatia 
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci 

 
náplň práce komisie pre verejný poriadok: 
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku 
- spolupôsobí na riešení sesedských sporov, alebo priestupkoch proti spolunažívaniu 
- podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov obce 
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty na verejných priestranstvách obce 

a verejne prístupných miestach 
 
náplň práce komisie o výkone prác vo verejnom záujme: 
- posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činností 
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu 
- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

zriadení a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu 
 
      náplň práce komisie pre životné prostredie 

- hodnotenie dopravnej situácie, stavba obecných komunikácií, chodníkov, verejnej 
zelene, verejných priestranstiev 



- vyjadrenie k dopravnému značeniu na komunikáciách obce 
- prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby 
- zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu 

verejného osvetlenia, správu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov 
 

C. Volí 
 
a) predsedu finančnej komisie: Bc. Ján Pavlovský 

predsedu športovej a kultúrnej komisie: Anna Čišovská 
predsedu komisie pre životné prostredie: Ing. Miroslav Kondrát 
predsedu komisie pre verejný poriadok: Jozef Kondrát 
predsedu komisie o výkone prác vo verejnom záujme: Ing. Marek Žak 

 
 

 

Overovatelia:  Anna Čišovská              ................................................                        
                          
 
 
                         Ing. Miroslav Kondrát  ................................................. 
 
 
 
 

 
                                                                            ................................................                           

                                                                                           Veronika Pošíková, Ing. 
Starostka obce Víťazovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 3/2018 

                                                zo dňa 14.12.2018 

 

OZ berie na vedomie: 

A.) Rozpočet obce na rok 2019-2021 

B.) Určenie zástupcu starostu Jozefa Kondráta 

C.) Určenie poslanca na zvolávanie OZ Ing. Miroslava Kondráta 

D.) Určenie členov obecných komisií 
E.) Plat starostky  
F.) Zásady odmeňovania poslancov z 12.9.2016 

G.) Odmietnutie stravného starostky a pracovníčky obce bc. Lenky Sabolovej 
H.) Sťažnosť Kataríny Majerníkovej 

 

OZ schvaľuje: 

 
A.)  Maximálnu výšku nákupov na 1500€ bez nutnosti schvaľovanie poslancov 
B.) Paušálne cestovné vo výške 1000€/1rok 
C.) Predaj obecného pozemku Boleslavovi Kondrátovi 
D.) Dlhodobý prenájom obecnej studne pri DŠH Eve Kondrátovej. 
E.) Zvýšenie nájomného miestnemu Rozličnému tovaru na 100€/1mesiac 

F.) Ročnú dotáciu pre CVČ 30€/1 žiaka. 
 

OZ odporúča: 
 

A.)  Za obecného elektrikára Ing. Mareka Žaka 
B.)  Zvýšiť nájom DŠH pre cudzích nájomcov na 50€/1akcia 

C.) Zakúpiť elektrocentrálu 

D.) Majiteľke rozličného tovaru dodržiavať pracovnú dobu a nočný kľud. 
 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Kondrát             ................................................                        
 
                          Ján Pavlovský, bc.                 ................................................. 
 
                                                                                           
                                                                           
 
 
 
                                                                                      ................................................                            
                                                                                           Ing. Veronika Pošíková  

                                                                starostka obce 
   
 
 


