
Uznesenie č.14 

                                                Zo dňa 9.3.2016 

 

OZ schvaľuje:  

- Možnosť čerpania kontokorentného úveru 

 

OZ berie na vedomie: 

- Ukončenie rekonštrukcie rozvádzačov na verejnom osvetlení 
- Prieskum trhu na spevnenú plochu pri DŠH a DN 
- Pokládku dlažby do skladu v DŠH 
- Plánované investičné akcie v obci 

OZ odporúča: 

- Pokračovanie v prieskume trhu ohľadom spevnenia plôch pri DŠH a DN 
- Aby pokládku dlažby v sklade DŠH urobil niektorý murár z našich obyvateľov. 

OZ sa uznáša na: 

- Úľave od cintorínskeho polatku 
- Úľave povinnosti kopania hrobov 

 

 

 

Overovatelia:            Jozef Kiškovský                .................................................. 

 

                        

 

 

                                    Jozef Valach                      .................................................. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Jozef Merčák 



Uznesenie č.15 

                                                Zo dňa 07.06.2017 

 

OZ schvaľuje: 

 

A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad a odporúča 
previesť prebytok rozpočtu 4.341,- do fondu rezerv. 

B. Čerpanie rezervného fondu v plnej výške 14.826,27€ na kapitálové výdavky. 
 

            

 

OZ berie na vedomie: 

 

A. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 
B. Správu o výsledkoch finančnej kontroly č. 1., 2. a 3. 2017 
C. Splátkový kalendár 146,46€ + 18 x 100€ na zaplatenie pokuty za porušenie finančnej 

disciplíny 
D. Malú rekonštrukciu detského ihriska, rekonštrukciu terasy a rekonštrukciu rúrového 

priepustu pri kultúrnom dome. 
 

OZ odporúča:  

 

A. Umiestniť parkové lavičky k DŠH 
B. pokutovať občanov, ktorých psy sa pohybujú voľne po obci, v prípade že by obec 

o tom evidovala písomnú sťažnosť. 
C. A súhlasí s návrhom od Henricha Skarupského, že nám bude poskytovať vodu zo 

svojej studne za jednorazový ročný poplatok 100€, v ktorom bude zahrnuté: voda 
a kompletná údržba studne a čerpadla. Navrhuje podpísať zmluvu o dodávke vody na 
20 rokov.  

D. Nepredávať pozemok pri s.č. 15 pod hornou autobusovou zastávkou z dôvodu, že je to 
jediný lukratívny pozemok vo výhradnom vlastníctve obce Víťazovce na ktorom by 
bola možná výstavba obecných bytov. 

E. Podať žiadosť na výzvu 7.4 – Rekonštrukcia kultúrnych domov a ich okolia pre obce 
do 1000 obyvateľov. 

Overovatelia:           Matej Merčák             ................................................                        

                          

 

 

                                  Anna Čišovská            ................................................. 



 

 

Uznesenie č.16 

                                                Zo dňa 07.09.2017 

 

 

OZ schvaľuje: 

 

C. výmenu 4 okien v kancelárii OÚ 

D. výrub 7 ks drevín druhu smrek, borovica, lipa, čerešňa s obvodom kmeňa 70-170cm 
na KNC 71/3 v k.ú Víťazovce. 

E. paušálne cestovne starostu 60€ na mesiac so spätnou platnosťou od začiatku roka 2017 
  

 

OZ berie na vedomie: 

 

E. Správu o výsledkoch fin. kontroly č 4. 
F. Od 1.1.2018 možnosť novej predajne potravín v priestoroch kultúrneho domu formou  

prenájmu. 
 

OZ odporúča:  

 

F. v prípade ukončenia  denného stacionára pre dôchodcov navrhujú určenie sumy 
vysporiadania za prítomnosti štatutára denného stacionára a poslancov obce. 

G. zabezpečenie vody do DN formou vonkajšej 1000 l nádrže. Umiestnenie realizovať vo 
funkcii samospádu. 
   

Overovatelia:           Jozef Valach             ................................................                        

                          

 

 

                                  Jozef Kiškovský       ................................................. 

 

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

                                                                                           Jozef Merčák 

                                                                                      starosta  



Uznesenie č. 17 

                                                Zo dňa 07.12.2017 

 

 

OZ berie na vedomie: 

 

A.) Ročnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly za 2.polrok 2017 v obci 
Víťazovce. 

B.) Viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 
C.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky (HK) obce Víťazovce na 1.polrok 

2018 
D.) Odborné stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 

 

OZ schvaľuje: 

 

A.) Rozpočet obce na rok 2018. 
B.) Prenájom obecných priestorov v rozlohe 192 m2 na predajňu Rozličného tovaru 

a uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do 31.12.2022  s účinnosťou od 1.1.2018. 

OZ odporúča: 

 

A.) starostovi obce oboznámiť starostu obce Lukačovce so situáciou na našej miestnej 
komunikácii a vyzvať ho k riešeniu situácie. 

 

 

 

Overovatelia:   Anna Čišovská                          ................................................                        

                         

 

                          Katarína Ruščančinová             ................................................. 

 

 

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

                                                                                           Jozef Merčák 

                                                                                      starosta  


