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Mgr. Jana Lauferová 

   starostka obce 

UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HURBANOVA VES  

KONANÉHO DŇA  6. 3. 2023 o 18.00 HOD. 

NA OBECNOM ÚRADE V  HURBANOVEJ VSI 

 

 

Uznesenie č.11/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje program zasadnutia.  

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0 ) 

 

Uznesenie č.12/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

volí návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Mgr. Martina Petráková, Branislav Skalský a Ing. 

Vratko Šoka 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.13/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie  

a) Správu hlavného kontrolóra Obce Hurbanova Ves o kontrole plnenia uznesení z 1. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hurbanova Ves konaného dňa  14. 12. 2022 

b) Správu hlavného kontrolóra Obce Hurbanova Ves o kontrole plnenia uznesení z 2. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hurbanova Ves konaného dňa 13. 2. 2023. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.14/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie informácie starostky obce. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.15/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie Hospodárenie za rok 2022. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 
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Uznesenie č.16/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Obce Hurbanova Ves o kontrolnej činnosti za rok 

2022. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.17/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje výšku vodného a stočného od 1. 4. 2023 nasledovne : 

a) vodné 0,6395 €/m3 bez DPH 

b) stočné  1,3037 €/m3 bez DPH 

( za: 6 poslanci, proti: 1 – Tomáš Skalský, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.18/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu s názvom 

„Rekonštrukcia športového areálu Obce Hurbanova Ves” v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí    o 

poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo výzvy: 2022/002 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

maximálne 37 633 EUR, t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku. 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č.19/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

a) berie na vedomie vyhodnotenie obchodno - verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti  

b)   schvaľuje prenájom kancelárie na 1. poschodí obecného úradu – časť nebytového priestoru 

vo výmere 18,5 m2 v nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom 

Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 157, Okres Senec, Obce 

Hurbanova Ves, katastrálne územie Hurbanova Ves ako stavba, súpisné číslo 48/1, postavená        na 
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pozemku parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 82/2 pre Linnet Solutions 

s.r.o., 9. mája 2143/26, 977 03 Brezno 3 

c) doporučuje starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

Uznesenie č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

nesúhlasí s užívaním obecného priestranstva – futbalového ihriska na výcvik psov. 

( za: 7 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0, neprítomný: 0) 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa 6. 3. 2023     Mgr. Jana Lauferová 

              starostka obce 

 
 


