
U Z N E S E N I E 
 

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Oľšov konaného dňa 11.12.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom  zasadnutí prerokovalo:  

 

  1.  Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  2.  Doplnenie programu 

  3.  Schválenie programu zasadnutia OZ 

  4.  Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a informáciu o návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2016 

  5.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 

  6.  Informáciu o uzavretej rámcovej dohode o poskytnutí služieb - vývoz odpadu 

  7.  Návrh dodatku k VZN o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

  8.  Úprava rozpočtu  

  9.  Návrh  zostavenia a predkladania rozpočtu bez programovej štruktúry 

10.  Schválenie návrhu na rozsah zmien rozpočtu starostom obce v rámci oddielov 

11.  Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

 

I. berie na vedomie 
a) návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2014  

c) informáciu o uzavretej rámcovej dohode na poskytovanie služieb - likvidácia  odpadu 

 

II. schvaľuje 

a)  za overovateľov zápisnice Lukáša Visockého a Emíliu Bučkovú, Karola Pinčáka a Milana   

     Tomčíka do návrhovej komisie       

b) doplnenie programu zasadnutia OZ 

c) program zasadnutia OZ 

d) rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta obce a to presuny v rámci oddielov  

    do výšky 500,00 € v jednotlivom prípade 

e) zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry 

f)  plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2014 

g) úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti na rok 2013podľa rozpočtového opatrenia   

h) návrh rozpočtu na rok 2014  

     

    Bežný rozpočet                                            
    - príjmy      136 227 €                                   

    - výdavky   131 017 €  

                                  

    Kapitálový rozpočet 
    - príjmy        52 505 € 

    - výdavky     57 715 € 

 

     

  



 

      Rozpočet spolu 

    - príjmy          188 732 € 

    - výdavky       188 732 € 

 

III. žiada starostu  

a) o vykonaných zmenách  v rozpočte informovať najbližšie zasadnutie OZ 

 

IV. neschvaľuje  
a)  navýšenie  finančnej čiastky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 

     ( CVČ - centrum voľného času) 

 

V. nesúhlasí 

a) s ponukou na spoluprácu obce s poradenskou spoločnosťou  Open Door Internacional s.r.o. 

 

 

Za uznesenie č. 4, hlasovali všetci prítomní poslanci OZ. 

 

 

 

 

 

 

        Pavol Hovančík 

          starosta obce 
 


