
UZNESENIE č. 1/2011 
Z mimoriadneho zasadnutia OZ obce Blesovce konaného dňa 05.01.2011 o 18.00 hod. 

v zasadačke OcU Blesovce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Blesovce 

 

A. Berie na vedomie 

1. že zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Alena Guliková 

2. overovateľmi zápisnice boli určení : p. Jozef Uhrík a p. Jozef Božik 

3. rokovací a odmeňovací poriadok OZ pre volebné obdobie rokov 2011 – 2014 

 

B. Schvaľuje 

1. návrhovú komisiu v zložení : Jozef Matejovič, Michal Turčan, Jozef Božik 

2. volebnú komisiu v zložení : MUDr. Peter Petrík, Jozef Uhrík 

3. zástupcu starostu obce Blesovce : MUDr. Peter Petrík, Blesocvce č. 121 

4. prenájom budovy bývalej školy Poľnochovu s.r.o. Blesovce č. 135 na obdobie 

od 01.01.2011 do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

5. realizáciu novostavby obecných nájomných bytov 9 BJ Blesovce 

6. VZN č. 2/2011 upravujúce nájom nájomných bytov pre obec Blesovce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach súhlasilo :  

 

a.) s investičným zámerom obce Blesovce realizovať novostavbu obecných 

nájomných bytov – BD 9 b.j. a technickú vybavenosť podľa spracovanej 

projektovej dokumentácie . Novostavba obecných nájomných bytov bude 

realizovaná v katastrálnom území obce Blesovce, na pozemku parc. číslo 

64/15, v rokoch 2011– 2012 

b.) S predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu 

rozvoja bývania vo výške podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení. 

c.) S predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 

a TV z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona 

MDVaRR SR č.443/2010 o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania v znení 

neskorších predpisov a doplnkov. 

d.) So zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania prijatím 

bankovej záruky od VUB banka a.s. v súvislosti s realizáciou stavby „ 

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV 9 b.j.Blesovce.“ 

zároveň súhlasí so zabezpečením bankovej záruky vlastnou platobnou bianko 

zmenkou. 

e.) Spôsobom financovania realizácie Novostavby obecných nájomných bytov 

prostredníctvom dotácie z MDVaRR SR , spolu s úverom zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania. V prípade potreby ďalších finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce TV k nájomným bytom bude financovaná z vlastných zdrojov 

obce a dotácie z MDVaRR SR. 

f.) So zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR  a Štátneho fondu rozvoja bývania po dostavbe „ 

Novostavby obecných nájomných bytov Blesovce“ k tejto stavbe. 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje : 

 

a.) s nebudovaním bezbarierového bytu v projekte Novostavba obecných 

nájomných bytov z dôvodu, že obec Blesovce neeviduje žiadosť o pridelenie 

bezbarierového bytu 

b.) každoročne vyčleňovať v rozpočte obce Blesovce finančné prostriedky na 

splácanie úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 

c.) Zachovať charakter nájomných bytov na dobu trvalú 

Žiadateľ obec Blesovce v prípade poskytnutia dotácie z MDVaRR SR sa zaväzuje 

oznámiť túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie. 

 

C. Odporúča 

1. prejednanie otváracích hodín v miestnom pohostinstve po vyjadrení sa 

prokurátora k VZN č2/2008 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej 

činnosti. 

 

 

D. Záver 

 

 Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 

 

 

 

Počet prítomných poslancov : 5 

Hlasovali za : 5 

Proti : 0 

Zdržalo sa : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 06.01.2011  

Zvesené :     

 

 

         Starosta obce  

         Ing. Zdeněk Michalec 


