
Zápisnica 

z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bežovce, 

konaného dňa  28.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce 

              Poslanci: p. Juraj Sadilek, p. Dušan Matej, Ing. Martin Halajšík 

                             p. Marek Leitner, Ing. Juraj Hreňo, p.Pavol Gajdoš, 

Neprítomní:     Mgr. Tomáš Tkáč                                                               

Ďalší prítomní: Anna Čisárová, zapisovateľka 

                           Bc. Monika Jeneiová, hlavná kontrolórka obce 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                 2. Prerokovanie a schválenie financovania kapitálových výdavkov na 

                     „Rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia cvičebného priestoru 

                     telocvične ZŠ“   

                 3. Záver 

                                  

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril MVDr.  Luděk Hamšík, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  na zasadnutí  sú prítomní 6 poslanci z celkového počtu 7 poslancov  

a OZ je uznášania schopné. Následne starosta obce predložil na schválenie program 19. 

rokovania OZ. Poslanci predložený návrh programu  jednomyseľne schválili. 

Starosta obce určil:  

Overovateľov zápisnice: p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner  

Zapisovateľka:  Anna  Čisárová 

 

Uznesenie č. 166. Schválenie programu 19. rokovania obecného zastupiteľstva 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                 2. Prerokovanie a schválenie financovania kapitálových výdavkov na 

                     „Rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia cvičebného priestoru 

                     telocvične ZŠ“   

                 3. Záver 

Hlasovanie:      za:  6  poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, 

                                                      p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo 

                           proti :        0         

                           zdržal sa:   0   



K bodu 2. Prerokovanie a schválenie financovania kapitálových výdavkov na 

„Rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia cvičebného priestoru telocvične ZŠ“   

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo a schválilo spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov obce, na kapitálové výdavky k žiadosti  o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu (RK 

MŠVVaŠ SR) na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.  

     Na „Rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia cvičebného priestoru telocvične 

ZŠ“  kapitálové výdavky v sume 1 994,36 EUR.  

 

Uznesenie č. 167 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce, na 

kapitálové výdavky k žiadosti  o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu (RK MŠVVaŠ SR) 

na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.  

     Na „Rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia cvičebného priestoru telocvične 

ZŠ“  kapitálové výdavky v sume 1 994,36 EUR.  

 

 

 

Hlasovanie:      za:  6  poslanci – p. Juraj Sadilek, p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík, 

                                                      p. Pavol Gajdoš, p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo 

                           proti :        0         

                           zdržal sa:   0   

 

 

 

K bodu 3. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným  za účasť a s prianím  všetkého dobrého ukončil 

zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 13,35 hod. 

Zapísal/(a):  Anna Čisárová 

                          

 

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

                                                                                       MVDr. Luděk Hamšík    

                                                       starosta obce                                                                                         

 

 

Overovatelia:  

p. Juraj Sadilek        ........................................ 

 

p. Marek Leitner        ........................................ 

 


