UZNESENIE
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Oľšov konaného dňa 30.6.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo:
1. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Doplnenie programu zasadnutia OZ
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Schválenie záverečného účtu obce Oľšov za rok 2013
5. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
6. Návrh na dofinancovanie školstva
7. Prehodnotenie návrhu rekonštrukcie budovy kultúrneho domu v rámci výzvy
Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania
8. Návrh na schválenie určenia volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
pre volebné obdobie 2014 -2018
9. Návrh na schválenie určenia platu starostu obce na celé funkčné obdobie 2014 - 2018
10 Návrh na schválenie čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
11. Úpravu rozpočtu
12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Oľšove
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2013
b) informáciu o napojenosti obyvateľov obce na vodovod
c) informatívnu správu o úhradách daní a poplatkov za TKO
II. schvaľuje
a) overovateľov zápisnice Karola Pinčáka a Emíliu Bučkovú, Karola Pinčáka a Milana Tomčíka,
do návrhovej komisie
b) doplnenie programu zasadnutia OZ
c) program zasadnutia OZ
d) celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
e) usporiadanie prebytku rozpočtu obce podľa § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 767,49 EUR, a to na:
osobitný príjemca
23,10 EUR
dotácia na základe uznesení vlády - školstvo
744,39 EUR
- nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu v sume 216,60 EUR
f) rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 26 183,65 EUR do rezervného
fondu
g) dofinancovanie bežných výdavkov základnej školy v roku 2014 z prostriedkov obce
h) rekonštrukciu budovy kultúrneho domu v rámci výzvy Činnosť L1: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
i) úpravu rozpočtu na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice vo výške 2000 €
j) úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti podľa návrhu rozpočtového opatrenia

III. určuje
a) v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov a § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre volebné obdobie 2014 - 2018 pre obec Oľšov jeden volebný obvod
a päť poslancov OZ
b) v zmysle § 11, ods.4, písm. i) zákona SNR č. 369/1991Zb. o obecnom na celé funkčné
obdobie výkon funkcie starostu obce na plný úväzok s platom v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,49 násobku priemernej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve.
Za uznesenie č.3 hlasovali traja poslanci OZ

Pavol Hovančík
starosta obce
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