UZNESENIE Z
PZ OZ
konaného dňa 24. 04. 2015

K bodu 1
Schválenie programu
Uznesenie č. 12/2015
PZ OZ
Schvaľuje
Program rokovania PZ OZ

K bodu 2
Kontrola plnenia vlastných uznesení
Uznesenie č. 13/2015
PZ OZ
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia vlastných uznesení

K bodu 3
Správa o činnosti od posledného OZ
Uznesenie č. 14/2015
PZ OZ
Berie na vedomie
Správu o činnosti od posledného OZ

K bodu 4
Výročná správa a záverečný účet
Uznesenie č. 15/2015
PZ OZ
Schvaľuje

a,Výročnú správu a záverečný účet bez výhrad
b, Stanovisko hlavného kontrolóra
c, Vysporiadanie VH za rok 2014 nasledovne
Prebytok rozpočtu v sume 26285,82 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 19285,82 €.
- Nepoužité prostriedky Štátneho rozpočtu sú vo výške 7000 €
/Nevyčerpaná dotácia z MFSR na zateplenie KD bude v roku 2015 zapojená do rozpočtu
obce/

K bodu 5
Hospodárenie obce za I.Q
Uznesenie č. 16/2015
PZ OZ
Berie na vedomie
Hospodárenie obce za I.Q

K bodu 6
Projekty PRV
Uznesenie č. 17/2015
PZ OZ
Schvaľuje
a.) Rekonštrukciu MK do Bartkov
b.) Kanalizačný zberač AA od bytového domu po ČOV
c.) Ukončenie rekonštrukcie KD

K bodu 7
Majetkové priznanie starostu obce a hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 18/2015
PZ OZ
Berie na vedomie

podanie majetkových priznaní starostu obce a kontrolóra obce

K bodu 8
Zmeny rozpočtu v právomoci starostu obce
Uznesenie č. 19/2015
PZ OZ
Schvaľuje
dispozičné oprávnenie pre starostu obce Klokoč na základe § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov k výkonu rozpočtových opatrení obce Klokoč v nasledovnom
rozsahu:
Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenie a to:
1/ presuny medzi položkami, presuny medzi oddiel, skupina, trieda, podtrieda (ďalej OSTP),
pričom celková výška schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená.
Toto rozpočtové opatrenie dá na vedomie OZ na jeho najbližšom zasadnutí
2/ účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a dary, ak darca určí účel daru, sa zapoja do rozpočtu rozpočtovým opatrením do 30 dní
po ich oznámení a rozpočtové opatrenie sa dá na vedomie na najbližšom OZ.
3/ v prípade, že v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečná
v žiadnom OSTP, môže starosta obce schváliť zmenu rozpočtu do výšky 3 500 Eur na jednu
finančnú operáciu, ktorá nesmie zvýšiť výdajovú časť rozpočtu obce. Starosta na najbližšom
zasadnutí dá na vedomie OZ rozpočtové opatrenie a zdôvodní zmeny, ktoré vykonal v rozpočte.

K bodu 9
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Uznesenie č. 20/2015

PZ OZ
Schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov OZ doplnením čl. 3 a bodu 3 v znení :
Poslanec OZ Klokoč sa môže vzdať svojho páva na odmenu poslanca, ktoré mu prináleží podľa
týchto Zásad odmeňovania poslancov OZ. Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomným

„ Prehlásením o vzdaní sa práva na odmenu poslanca OZ“ s úradne overeným podpisom.
Vzdanie sa práva na odmenu poslanca OZ je účinné dňom doručenia Prehlásenia o vzdaní sa
práva na odmenu poslanca OZ.

K bodu 10
Zásady hospodárenia nakladania s majetkom obce
Uznesenie č. 21/2015
PZOZ
Schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
K bodu 11
VZN č. 14/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Uznesenie č. 22/2015
PZ OZ
Schvaľuje
VZN č.14/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

K bodu 12
Výmena vodomerov a ciachovanie
Uznesenie č. 23/2015
PZ OZ
a, Berie na vedomie
Nákup vodomerov a ich výmenu vodomerov
b, Odporúča
preveriť cenové relácie vodomerov s ciachovaním

K bodu 13
Práce pri zabezpečení stavby RD s.č. 30 a 31

Uznesenie č. 24/2015
PZOZ
Berie na vedomie
Informáciu o prácach, ktoré sa vykonajú pri zabezpečení stability vybudovaním oporného múru
pod r.d. č.30 a 31 a prácach, ktoré sa vykonajú pri zápočte el.energie pri výstavbe bytového domu.
Jozef Výbošťok
starosta obce

