Uznesenie č. 24/2018
z 24. zasadnutia poslancov OZ v Nižnom Mirošove dňa 26.10.2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1/24/2018
Schválenie programu 24. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program zasadnutia OZ
Prítomní : Anna Hrešková, Bc. Tatiana Kurtyová, Bc. Ondrej Michališin,
Ing. Peter Varchol
Za:

4

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/24/2018
Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Varchol, Anna
Hrešková
Prítomní: 4
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3/24/2018
Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie , že starostka obce určila za overovateľov
zápisnice poslancov: Bc. Tatiana Kurtyová, Bc. Ondrej Michališin
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa :

0

Uznesenie č. 4/24/2018
Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 23/2018
Prítomní: 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 5/24/2018
Informácia o poskytnutých dotáciách
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o poskytnutých
účelových dotáciách zo št. rozpočtu v 2. polroku 2018 a to konkrétne:

a)
b)
c)
d)

MV SR - Prístupová komunikácia k hasičskej zbrojnici
30 tis. €
Úrad vlády SR - Oprava časti strechy budovy jedálne a telocvične 12 tis. €
MV SR - Prevencia kriminality- kamerový systém v obci
5 tis. €
MF SR - Vybavenie priestorov zasadačky, obradnej siene a kuchyne 8,1 tis. €
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté z Úradu
vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 37500 € sú už na účte obce, obec
má VO vybraného zhotoviteľa, s ktorým zmluvu o dielo podpíše až novozvolená starostka
s vedomím nového obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách 10.11.2018. Dielo
sa bude realizovať v roku 2019.
3.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že získané účelové finančné prostriedky budú
čerpané až v roku 2019

Prítomní : 4
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 6/24/2018
Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
1. s c h v a ľ u j e
2. úpravu rozpočtu na rok 2018
Kód zdroja 111 ( transfery zo štátneho rozpočtu)
Kód zdroja 41 (vlastné finančné prostriedky)
- príjmová časť
- výdavková časť
Prítomní :
Za:
4

viď. Príloha

4
Proti: 0

Zdržal sa : 0

Mgr. Darina Keselicová
starostka obce
V Nižnom Mirošove
29.10.2018

