UZNESENIE
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Oľšov konaného dňa 14.5.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo:
1. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Doplnenie programu zasadnutia OZ
3. Program zasadnutia OZ
4. Kontrolu plnenia uznesení
5. Návrh na schválenie výstavby pamätníka pre padlých a účastníkov v II. svetovej
vojne z obce Oľšov
6. Návrh a prerokovanie platu starostu obce po novele zákona 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
7. Návrh na rozšírenie verejného osvetlenia
8. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2014
9. Správa nezávislého audítora pre OZ
10. Úprava rozpočtu
11. Zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny na školský rok 2014/2015
12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Oľšove
I. berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora pre OZ
b) kontrolu plnenia uznesení
c) rozhodnutie Ministerstva vnútra SR na zriadenie pamätníka na pamiatku padlých a
účastníkov v II. svetovej vojne
II. schvaľuje
a) overovateľov zápisnice Milana Tomčíka a Lukáša Visockého, Emíliu Bučkovú a Jána Bučka
do návrhovej komisie
b) doplnenie programu zasadnutia OZ
c) programu zasadnutia OZ
d) výstavbu pamätníka pre padlých a účastníkov v II. svetovej vojne z obce Oľšov
e) plat starostu obce Oľšov v súlade s novelou zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo
výške 1 227,76 € ako 1,49 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 10,80 %. t.j. vo výške 1 361,00 € s účinnosťou
od 1.1.2014
f) rozšírenie verejného osvetlenia k rodinnému domu č. 3, a požiarnej zbrojnici
g) plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2014
h) úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti na rok 2014
i) čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
j) zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich na školský rok 2014/2015
III. doporučuje
a) starostovi obce upraviť priestor okolo zrekonštruovaného mosta
Za uznesenie č.2 hlasovali štyria poslanci OZ

Pavol Hovančík
starosta obce

