
 

Výpis z uznesení VIII. zasadnutia OZ v roku 2021 

 

 

Uznesenie č. 1-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ivan Ružek a Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov 

zápisnice v zložení: Peter Tatranský a František Kašický, 3) berie na vedomie určenie 

zapisovateľa zápisnice: Jozef Jakuš. 

Uznesenie č. 2-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 12 

ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov schvaľuje 

program rokovania VIII. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 podľa pozvánky.  

Uznesenie č. 3-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

VZN č. 8/2021 o odpadoch.  

Uznesenie č. 4-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  neschvaľuje  

VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 5-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  berie 

na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Častej, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2021 s pripomienkou na zmenu textu 

v uznesení č. 5, ktorú navrhol poslanec Martin Turay, kde sa pri plnení upravil text na 

„priebežne sa plní“.  

 

Uznesenie č. 6-VIII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce č. 2/2021.   

 

Uznesenie č. 7-VIII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov:  

1) konštatuje, že hlavný kontrolór obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Častej   

            v súlade s § 18f  ods. 1, písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom       

            znení stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2022  a  na obdobie rokov 2023   

            a  2024 pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve obce Častá, 

2) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového   

rozpočtu na rok 2022, ktorý odporúča Obecnému  zastupiteľstvu v Častej na rok 2022 

schváliť.  

 

Uznesenie č. 8-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 v spojitosti s ustanovením § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov:  

1)  berie na vedomie: 

a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpočtu obce Častá    

                   na rok 2022 a obdobie r. 2023 – 2024 

              b)  rozpočet obce Častá na r. 2022 – 2024 

              c)  dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na r. 2022 – 2024 



        

 

 

 

 

2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2022 v členení: 

              a)  bežné príjmy obce                                           1.898.330 EUR  

                   bežné výdavky obce                                                            1.763.130 EUR 

                   kapitálové príjmy                                                 0 EUR 

                   kapitálové výdavky                                                 87.420 EUR 

                   príjmové finančné operácie                                                                0 EUR 

                   výdavkové finančné operácie                                                 47.780 EUR 

                   plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia                               0 EUR 

              b)  schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


