
Uznesenie č. 01/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.                                       

  

 

schvaľuje 

 

zapisovateľa Ing. Adrianu Bodollóovú a za overovateľov zápisnice v zložení: Kristián 

Bábeczký,  Elemír Szőke 

 

                                                                   
 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022      Ing. Ľubomír Kosztúr 

                starosta obce 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 02/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 29.12.2021. 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022           Ing. Ľubomír Kosztúr 

              starosta obce 

                 

___________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 03/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Úprava rozpočtu a presuny medzi položkami a podpoložkami 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 18a ods. 5)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu a presuny medzi položkami a podpoložkami za IQ. 

 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022                     Ing. Ľubomír Kosztúr 

                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 04/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Schválenie spolufinancovania projektu- Vybavenie učebne ZŠ Včelince 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

 

schvaľuje 

 

výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov. 

Výška spolufinancovania je 5% t.j. 1 142,19 EUR,  

kód výzvy: IROP-CLLD-P840-512-001   

Názov projektu: Vybavenie učebne ZŠ Včelince   

 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022      Ing. Ľubomír Kosztúr 

                         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č. 05/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Dodatok k VZN č. 03/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

 

 

schvaľuje 

 

Dodatok k VZN č. 03/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022                   Ing. Ľubomír Kosztúr 

                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 06/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. OOCR- Gemer Malohont- byť členom  

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

 

 

schvaľuje 

 

členstvo do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer so sídlom v Revúcej. 

 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022      Ing. Ľubomír Kosztúr 

                         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 07/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Dotácia školy /10 000,00€/ 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie Základnej škole s VJM vo Včelinciach v sume 10 000,00 EUR. 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022      Ing. Ľubomír Kosztúr 

                         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 08/2022 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Včelince 

zo dňa 29.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Preklenovací úver pre MŠ a asfaltovanie ulice v miestnej časti Krpec 

Obecné zastupiteľstvo obce Včelince v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

 

 

schvaľuje 

 

A/ preklenovací úver v sume 30 000,00 EUR na rekonštrukciu strechy na Materskej škôlke 

B/ asfaltovanie ulice v miestnej časti Krpec od hlavnej cesty po koľajnice 

 

 

 

 

 

 

Vo Včelinciach 29.03.2022      Ing. Ľubomír Kosztúr 

                         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 


