
 U Z N E S E N I E 

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Oľšov konaného dňa 28.2.2013 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom  zasadnutí prerokovalo:  

  

  1. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  2. Doplnenie programu 

  3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

  4. Správu o  separovaní, likvidácii a systéme práce s biologicky rozložiteľným odpadom 

  5. Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v   

      zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oľšov 

  6. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 

  7. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  originálnych  

      kompetencií na úseku školstva 

  8. Prehodnotenie rekonštrukcie priestorov obecného úradu 

  9. Informáciu o normatívnom financovaní ZŠ v roku 2013 

10. Návrh zásad  obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Oľšov 

11. Návrh otváracích  hodín súkromnej predajne zmiešaného tovaru 

12. Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

I. schvaľuje 

 

a/  za overovateľov zápisnice Jána Bučka a Karola Pinčáka, Lukáša Visockého  

     a  Milana  Tomčíka  do návrhovej komisie 

b/  doplnenie programu zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

c/  program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

d/ VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v   

      zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oľšov 

e/ VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  originálnych  

      kompetencií na úseku školstva 

f/  rekonštrukciu priestorov obecného úradu  

g/ otváracie hodiny súkromnej predajne zmiešaného tovaru podľa predloženého návrhu 

 

II. berie na vedomie 

 

a/ správu o  separovaní, likvidácii a systéme práce s biologicky rozložiteľným  odpadom 

b/ správu o výsledkoch kontrolnej činnosti HKO za rok 2012 

c/  informáciu  o normatívnom financovaní ZŠ v roku 2013 

d/ zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Oľšov 

e/ informáciu o: - požiadavkách obcí na financovanie CVČ  žiakov s trvalým pobytom v obci

       a dochádzkou do   ZŠ v inej obci 

     - znížení úväzku riaditeľke MŠ 

     - absolventskej praxi na obecnom úrade   

     - upresňovaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností  

     - informáciu o prevádzkovaní MOS na 17 mesiacov 

     - podaní doplňujúcich údajov k žiadosti o poskytnutie dotácie enviro fond 



     - cieľoch vlády SR a ZMOS-u na refundáciu nákladov už zrealizovaných  

        projektov 
     - vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk " Rekonštrukcia verejného  

        osvetlenia v obci Oľšov". 

    - zimnej údržbe miestnej komunikácie 

 

 

III. doporučuje starostovi  

 

 a/ zvolať verejné zhromaždenie občanov dňa 15.3.2013 k informáciám o financovaní ZŠ a   

     vysporiadaniu pozemkov v užívaní do vlastníctva užívateľov 

 

 

  

 Za  uznesenie č.1 hlasovali štyria  poslanci OZ. 

         

 

                  

 

 

 

        

 

                  Pavol Hovančík 

                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:01.03.2013 

 

Zvesené:    ................. 
 


