
UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 

DŇA 09.12.2015 O 16,30 HOD. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

      1. Schvaľovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

2. Návrh rozpočtu na rok 2016 

3. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

     drobné stavebné odpady 

4. Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

 

Uznesenie č. 1/XII/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje: a) overovateľov zápisnice: Tatiana Koudelíková, Marcel Kováč 

                   b) návrhovú komisiu: Peter Pilný, Marián Pavlis 

                   c) zapisovateľa zápisnice: Marcela Geregová 

 

Uznesenie č. 2/XII/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje 

Rozpočet na rok 2016 

Hlasovanie: všetci prítomní za 

 

Uznesenie č. 3/XII/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje 

Ponuku na odpredaj alebo prenájom obecného pozemku, nachádzajúceho sa na parcele KN E 

1203/3, zastavené plochy a nádvoria, k.ú. Kvašov, vo výmere 378 m2 

Hlasovanie: všetci prítomní za 

 

 

Uznesenie č. 4/XII/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kvašov na roky 2015 – 2025. 

Predložený návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný 

v súlade s  § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a s princípmi tvorby 

strategického dokumentu uvedenými v Metodickej príručke z dielne Ministerstva dopravy, 



výstavby a regionálneho rozvoja. Ciele a priority predloženého návrhu PHSR sú v súlade 

s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégií regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky 2020/230 a zároveň zohľadňuje ciele a priority PHSR Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Návrh PHSR bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom, pracovnými skupinami 

a obyvateľmi obce.  

Hlasovanie: všetci prítomní za 

 

Uznesenie č. 5/XII/2015 

  

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje 

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Hlasovanie: všetci prítomní za 

 

Uznesenie č. 6/XII/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

schvaľuje 

Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Horovce. 

Hlasovanie: všetci prítomní za 

 

Uznesenie č. 7/XII/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove  

berie na vedomie 

Informáciu o možnosti prijatia úveru od Urbárskeho spoločenstva Kvašov. 

 

 

Uznesenie č. 8/XII/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

berie na vedomie 

Viacročný rozpočet na roky 2017-2018. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


