OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68

UZNESENIA
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica
zo dňa 17. decembra 2014
/ 9 - 12 /

Uznesenie č. 9/2014
K bodu 3. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

Uznesenie č. 10/2014
K bodu 4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
1.) návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2016 a 2017,
2.) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017
B) schvaľuje
1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2015 v celkovej sume: 82330,80 EUR

Rozpočet
2015

na

rok Príjmy

Bežný rozpočet -

Poznámka

71430,80 Prebytok bežného

rozpočtu sa použije na
kapitálové výdavky v
sume 3000 € a na
splácanie úveru vo výške
500 €

Výdavky

Poznámka

67930,80

10800,00 Rekonštrukcie

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.

10900,00 Nevyčer. KT vo výške

Celkový rozpočet:

82330,80

7800 €, prevod
prostriedkov z RF v sume
3100 €

3600,00

historickej budovy
bývalej ZŠ
Splácanie dlhodobého
úveru vo výške 3100 € z
RF a 500 € z bežného
rozpočtu

82330,80

2. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2014 a to:
2.1 presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový
objem rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
2.2 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
2.3 povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
2.4 povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 1000 €
2.5 úpravu rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov pri získaní
grantov a transferov a ich čerpaní.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

C) ukladá
 starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom
konanom zasadnutí OZ

Uznesenie č. 11/2014
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – návrh na úpravu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

A) schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 5/2014 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

B) ukladá
 zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 31.12.2014
Z: starosta obce
účtovníčka

Uznesenie č. 12/2014
K bodu č. 6 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informácie starostu obce o procese verejného obstarávania na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia historickej budovy bývalej ZŠ“, na ktorú obec získala finančné prostriedky v
hodnote 7800 €.
schvaľuje
podpísanie zmluvy o dielo so spoločnosťou Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno
predmetom ktorej je vyhotovenie diela v súvislosti so žiadaním o nenávratný príspevok v
rámci výziev Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

Zapísala: Jana Šebáková
V Novej Sedlici, dňa 17.12.2014
Vasiľ DINIČ
starosta obce

