
U Z N E S E N I A 
 

z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Oľšov konaného dňa 26.09.2013 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom  zasadnutí prerokovalo:  

  1.  Doplnenie programu 

  2.  Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia OZ 

  4.  Úpravu rozpočtu  

  5.  Prípravu stretnutia s dôchodcami 

  6.  Informáciu o aktualizácii smernice v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom  

       obstarávaní  

  7.  Schválenie odpredaja prebytočného zariadenia 

  8.  Rôzne 

    

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

I. schvaľuje 

a/  doplnenie programu rokovania 

b/  za overovateľov zápisnice Karola Pinčáka a  Jána Bučka,  Emíliu Bučkovú a Milana  

    Tomčíka  do návrhovej komisie 

c/  program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

d/  úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti na rok 2013 podľa návrhu rozpočtového  

     opatrenia č. 2/2013 

e/  stretnutie poslancov OZ s dôchodcami  v rámci mesiaca úcty k starším dňa 13.10.2013 

f/  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 1.199,45 € 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 38,50 %. t.j. vo výške 1 662,00 € iba za mesiac  

    september , nasledujúce mesiace bude odmeňovaný podľa uznesenia č.2, bod I. pís. g 

g/ odpredaj  prebytočného  kancelárskeho  zariadenia,  ktorého  zoznam  tvorí  prílohu  

    uznesenia OZ  za 10% sumu z nákupnej ceny zariadenia. 

 

II. berie na vedomie 

a/  smernicu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom   obstarávaní  

 

III. doporučuje 

a/ starostovi obce preveriť výkop studne na miestnom cintoríne v jarných mesiacoch  roku  

   2014 

 

Za uznesenie č. 3  hlasovali všetci piati  poslanci OZ. 

 

        

 

 

Vyvesené: 30.09.2013      Pavol Hovančík 

           starosta obce 

Zvesené:    ................. 



          Príloha uznesenia č. 3/2013 

 

 

Zoznam 

prebytočného majetku 

 
 

 

Kanc. starostu obce 

 

1.Nábyt. stena/skriňa dvojdver./  96,93 € 

2. Nábyt. stena    74,02 € 

3. Nábyt.stena/zatvar.skriňa/   79,67 € 

4. Luster         36,18 € 

5. Pís. stôl     56,10 € 

 

Kanc. prac.OcÚ 

1 Kanc. Nábytok    292,21 € 

2. Nást. hodiny      14,94 € 

3. Stolík pod PC      49,46 € 

4. Pís. stôl      154,35 € 

 

 


