
Uznesenie č. 6  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2019 

1. Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili návrh programu jednania OZ 

 

2. Za overovateľov zápisnice poslanci OZ – jednomyseľne – schválili p. Bc. Mareka 

Banyásza a p. Ing. Annu Bumberovú 

 

3. Poslanci OZ – bez pripomienok – vzali na vedomie kontrolu uznesenia z posledného 

zasadnutia OZ konaného dňa 13. 09. 2019 

 

4. Poslanci OZ boli informovaní o prácach na OcÚ za obdobie od septembra do 

decembra 2019 – bez pripomienok 

 

5. Poslanci OZ prijali informáciu a oboznámili sa s rozhodnutím a zmluvou o – schválení 

– NFP na výstavbu Komunitného centra v obci Bajany vo finančnej výške 343 112, 00 

€, MPSVaR 

 

6. Poslanci OZ prijali informáciu o príprave vypracovania žiadosti o NFP na malé ihrisko 

tak, aby táto bola pripravená a podaná prostredníctvom „MAS“ na schválenie 

 

7. Poslanci OZ sa oboznámili s upraveným finančným rozpočtom obce Bajany za 

kalendárny rok 2019 a tento bezo zmeny – jednomyseľne – schválili 

 

8. Poslanci OZ obdŕžali a oboznámili sa s vypracovaným návrhom rozpočtu obce Bajany 

na kalendárny rok 2020. Predložený návrh rozpočtu bol – jednomyseľne- schválený 

 

9. Hlavná kontrolórka obce Ing. L. Paľová, predložila poslancom OZ stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bajany na rok 2020, poslanci sa s predloženým 

návrhom oboznámili a tento – jednomyseľne – schválili 

 

10. Poslanci OZ sa oboznámili s príjmami za komunálny odpad od občanov obce, ako 

i s výdajmi za odvoz TKO. Na základe uvedeného poslanci OZ – schválili – finančné 

navýšenie za vývoz TKO na 12 € na osobu a rok. Dané navýšenie vstupuje do platnosti 

od 01. 01. 2020, bolo schválené v pomere 4:1 

 

11.  Na záver starosta obce stručne vyhodnotil prácu obecného úradu v kalendárnom 

roku 2019. Poslancom OZ poprial požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2020 

zdravia, šťastia a všetkého dobrého   


