
U Z N E S E N I A 
 

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Oľšov konaného dňa 03.06.2013 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom  zasadnutí prerokovalo:  
 

  2.  Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia OZ 

  4.  Kontrolu plnenia uznesení 

  5.  Návrh na schválenie zákazu predaja odpadu drevotriesky ako paliva 

  6.  Správu nezávislého audítora pre OZ   

  7.  Schválenie záverečného účtu obce Oľšov za rok 2012 

  8.  Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012   

  9.  Schválenie návrhu platu starostu obce po novele zákona 253/1994 Z.z. o právnom  

       postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

10. Návrh na schválenie zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich  

11. Návrh na schválenie uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti na úpravu web stránky  

       Obce Oľšov  

12.  Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2013 

13.  Úpravu rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

I. schvaľuje 

 

a/  za overovateľov zápisnice Emíliu Bučkovú a Lukáša Visockého, Milana Tomčíka,  

     a Jána Bučka  do návrhovej komisie 

b/  program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

c/  zákaz predaja odpadu drevotriesky ako paliva pre občanov obce Oľšov 

d/ celoročné hospodárenie obce - schodok vo výške 13 517 € bez výhrad 

e/ zostatok finančných operácií vo výške 17 058 € a usporiadanie finančných operácií  

   nasledovne:  

          - úhrada schodku hospodárenia vo výške 13 517 € 

          - podľa § 16 ods. 6 - prebytok rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného 

celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby 

rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok rozpočtu podľa § 

10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza obec a vyšší územný celok predovšetkým z rezervného fondu, 

z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku 

rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného 

celku pri prerokúvaní záverečného účtu  sa zo zostatku FO vylučujú nevyčerpané prostriedky: 

          1. zo ŠR vo výške 428 € 

         2. prostriedky zo SF vo výške 179 € 

                    3. nevyčerpané prostriedky z  daru USA vo výške 70 €  

f/ zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 2 864 € bude prevedený do  

    rezervného fondu 

g/ 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 10,80 %. t.j. vo výške 1 329,00 € s účinnosťou  

    od 1.1.2013 



h/ zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich 

i/  plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2013 

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

   opatrenia 

k/ predaj prebytočného majetku, stôl za 3 € a stolička 1 € 

l/ úhradu 1/4 výdavkov  na upratovanie materskej školy z finančných prostriedkov obce 

 

II. berie na vedomie 

 

a/ kontrolu plnenia uznesení 

b/ stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2012 

c/ správu nezávislého audítora pre OZ   

d/ uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti na úpravu web stránky 

  

 

 

 

 

Za uznesenie č. 2  sa v bode č. I. písm. /c/, a písm. /j/  zdržali  hlasovania po jednom 

poslancovi za ostatné body uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci OZ. 

 

  

 

  

 

                  

 

 

 

        

 

                  Pavol Hovančík 

                      starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 04.06.2013 

 

Zvesené:    ................. 


