Obecné zastupiteľstvo Obid
IV/2019/II-Zas/Mi

28. 02. 2019

UZNESENIA
Zo IV. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 28. 02. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Obide

v Obide,

konaného

Uznesenia zo zasadnutia číslo: IV/28022019/II-Zas/Mi

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2019
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
4. Záver
Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom IV. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 28. 02. 2019 na
základe predložených a návrhov a pripomienok :
K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 13/2019
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 14/2019
volí
poslancov OZ Jána Buglosa a Bernardínu Potfayovú za členov návrhovej komisie.
K bodu č. 2 – Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti spoločenských organizácií o príspevok a
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Uznesením č. 15/2019
a) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci
na základe žiadostí, v zmysle VZN obce Obid č. 7/2009 v znení VZN č. 5/2015 nasledovne:
1. Old Boys Obid-Ebed
1 500,- €
2. Obidský citarový súbor
1 800,- €
3. Klub dôchodcov Obid
2 000,- €
4. SZZO 12-23 Obid, Vinohradnícky spolok
1 490,- €
5. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Obid
15 000,- €
6. ZMRŠ MŠ Obid
750,- €
7. Vegyeskórus Ebed
1700,- €
b) ukladá
obecnému úradu vypracovať zmluvy o poskytnutí príspevkov
Zodp. Koloman Burza
Termín: do 31. 03. 2019
c) splnomocňuje
starostku obce na uzatvorenie zmlúv o poskytnutí príspevku spoločenským organizáciám
Termín: do 31. 03. 2018
d) ukladá
obecnému úradu previesť schválené finančné prostriedky na účet jednotlivých organizácií.
Zodp. Ing. Judit Morvai
Termín: podľa zmlúv
e) schvaľuje
správu hlavnej kontrolórky o výsledku použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce Obid
poskytnutých na podporu kultúrnych, športových aktivít, na všeobecné a verejnoprospešné
aktivity na území obce v roku 2018
K bodu č. 3 – návrh na úpravy rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2019 a
Uznesením č. 16/2019
schvaľuje
I. úpravu rozpočtu obce Obid na rok 2019 nasledovne: 04.4.3 Výstavba: rozpočtová
klasifikácia 700, - 24 240 Eur. 08.1.0 BT Rekreačné a športové služby rozpočtová klasifikácia
600, + 1500 Eur. 08.6.0 BT – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
+ 22 740 Eur.

V Obide, dňa 28. 02. 2019

Ing. Monika V a j d a
starostka obce

2

