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                       Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vítkovciach    

konaného dňa 8. 03. 2014 

 

Prítomní:      viď. prezenčná listina 

Začiatok :  18:00 

Ukončenie: 23:00 

Zapisovateľ:   Marcel Celec 

Overovatelia:  Vojtech Čonka 

   Peter Pastucha 

 

Program zasadnutia:    1. Záverečný účet 

                                         2. Rekonštrukcia OÚ 

                                          3. Kostol 

                                          4. Rôzne 

K bodu 1) 

 Záverečný účet predniesla ekonómka obce Darina Celecová. Je potrebné 

prekontrolovať vecnosť a správnosť účtovania na účte 315 (školská jedáleň), 

dokončiť inventarizáciu majetku obce. 

K bodu 2) 

 Starosta obce oboznámil OZ so stavom príprav rekonštrukcie budovy obecného úradu 

a predniesol návrh na rekonštrukciu budovy spolu s Pozemkovým spoločenstvom 

Vítkovce. Projektová dokumentácia bude vyhotovená do konca marca. 

K bodu 3) 

 Pán poslanec Šimčík predložil požiadavku na OZ Vítkovce na spolufinancovanie 

vstupného schodištia rímsko-katolíckeho kostola Vítkovce vo výške 4000 €. 

K bodu 4) 

 Na pripomienkovanie poslancom boli zaslané VZN č.2/2014 o podávaní sťažností na 

základe odporúčania kontrolóra obce. 

 Tiež boli poslancom zaslané na pripomienkovanie VZN č.3/2014  - Zásady obehu 

účtovných dokladov obce Vítkovce. 

 Taktiež bolo poslané poslancom na pripomienkovanie VZN č.4/2014 - o 

podmienkach poskytovania stravy dôchodcom v obci Vítkovce. 
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Uznesenie č. 7/2014 

OZ Vítkovce berie na vedomie a navrhuje: 

1. Rozpočet obce - správnosť účtovania na účte 315 (školská jedáleň) ), dokončiť 

inventarizáciu majetku obce. 

2. Starosta obce oboznámil OZ so stavom príprav rekonštrukcie budovy obecného úradu 

a predniesol návrh na rekonštrukciu budovy spolu s Pozemkovým spoločenstvom 

Vítkovce. Projektová dokumentácia bude vyhotovená do konca marca. 

3. OZ Vítkovce schvaľuje dotáciu na opravu vstupného schodištia do rímsko-katolíckeho 

kostola vo Vítkovciach vo výške 4000,00  €. 

 

 

HLASOVANIE:     za.........................5 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 

 

Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo Vítkovce nemá námietky k umiestneniu elektrického stĺpa na parcele 

145 za účelom vybudovania elektrickej prípojky na parcele 115/58, nakoľko Obec Vítkovce 

nie je vlastníkom uvedenej parcely a daný stĺp nie je v rozpore so záujmami obce. 

 

HLASOVANIE:     za.........................5 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 
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Uznesenie č. 9/2014 

Vzhľadom na skutočnosť, že územný plán obce nepočíta s individuálnou výstavbou v danej 

lokalite, kladné vybavenie žiadosti z 14. 02. 2014 č.56/2014 by bolo v rozpore s VZN Obce 

Vítkovce. Vzhľadom na hore uvedené dôvody Vám Obecné zastupiteľstvo odporúča 

individuálne prerokovanie a následné vysporiadanie dotknutých pozemkov s aktuálnymi 

vlastníkmi pozemkov. 

HLASOVANIE:     za.........................5 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 

 

Uznesenie č. 10/2014 

OZ Vítkovce bolo oboznámené  so zapojením sa do projektu na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. OZ 

Vítkovce odporúča uchádzať sa o podporu  formou predloženia žiadosti v rámci Výzvy číslo 

I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. Vypracovaniu projektu poveruje Ing. Malecovú. 

HLASOVANIE:     za.........................5 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 

 

 

 

Zapísal :  Marcel Celec    ......................................... 

 

Overovatelia:  Vojtech Čonka   .......................................... 

   Peter Pastucha    .......................................... 

 

 

          Jozef Olejník 

           starosta obce 

 

 

Vo Vítkovciach,  08. 03. 2014. 
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