Obecné zastupiteľstvo Obid
X/2020/I-Zas

12. 03. 2020

UZNESENIA
Z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 12. 03. 2020 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: X/12032020/I-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2019
4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2020
6. Štatút obecného spravodajcu Obidské zvesti – Ebedi hírhordó
7. Nákup motorového vozidla pre obec
8.
9.
10.
11.
12.

Interpelácie poslancov
Rôzne
Návrh na určenie platu starostky obce
Návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórky obce
Záver.
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Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom X. zasadnutí dňa 12. 03. 2020 na základe
predložených a návrhov a pripomienok:

K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 1/2020
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 2/2020
volí
poslancov OZ Bernardínu Potfayovú a Tomáša Páldiho, za členov návrhovej komisie.
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 3/2020
schvaľuje
v súlade s § 11ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia č. V/ 21022000/V-Zas bod č. 17 správu o stave plnenia uznesení
K bodu č. 3 – Čerpanie rozpočtu obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 a
Uznesením č. 4/2020
schvaľuje
plnenie príjmov a výdavkov obce za rok 2019 podľa predloženého materiálu
K bodu č. 4 – Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2019 a
Uznesením č. 5/2020
schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
K bodu č. 5 – Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok
2020 a
Uznesením č. 6/2020
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. Obidský citarový súbor
1175,- €
2. Klub dôchodcov Obid
2030,- €
3. SZZO 12-23 Obid, Vinohradnícky spolok
620,- €
4. ZMRŠ MŠ Obid
1500,- €
5. Vegyeskórus Ebed
1800,- €
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K bodu č. 6 – Štatút obecného spravodajca Obidské zvesti – Ebedi hírhordó
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo štatút obecného spravodajcu Obidské zvesti – Ebedi
hírhordó a
Uznesením č. 7/2020
schvaľuje
Nové znenie § 4 ods. 2 návrhu Štatútu obecného spravodajcu Obidské zvesti – Ebedi hírhordó
nasledovne: „Rozsah bežného čísla: 10 – 16 strán – z toho reklamy maximálne 10 % rozsahu“
Uznesením č. 8/2020
schvaľuje
Štatút obecného spravodajcu „Obidské zvesti – Ebedi hírhordó“.
K bodu č. 8 – Rôzne. Nákup motorového vozidla pre obec.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nákup motorového vozidla pre obec a
Uznesením č. 9/2020
schvaľuje
zakúpenie ojazdeného motorového vozidla pre obec Obid s cenovým limitom do 5000,- Eur.
K bodu č. 10 – Návrh na určenie platu starostky obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie platu starostky obce a
Uznesením č. 10/2020
schvaľuje
starostke obce Obid podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle 4 § ods. 2 druhá veta zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov
miest v znení
neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu o 20% s účinnosťou od 01.04.2020
K bodu č. 11 – Návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórke obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórky obce a
Uznesením č. 11/2020
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 1 a 2 zák. č. 369/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, mesačný plat hlavnej kontrolórky obce s pracovným úväzkom 0,1
v sume 169,- € + 30 % mesačne, s účinnosťou od 1. 4. 2020.
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Výkon nasledovných uznesení :
- Uznesenie č. 10/2020
- Uznesenie č. 11/2020
starostka obce p o z a s t a v i l a tak, že nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe podnetu hlavnej
kontrolórky, podľa ktorých neboli dodržané všetky procesné úkony zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obid.

V Obide, dňa 20. 03. 2020

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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