Obecné zastupiteľstvo Obid
12. 12. 2019

IX/2019/VII-Zas

UZNESENIA
Z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 12. 12. 2019 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: IX/12122019/VII-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Monitorovacia správa HK plnenia príjmov a výdavkov za 3Q 2019
4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
5. Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020
7. Interpelácie poslancov
8. Rôzne
9. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom IX. zasadnutí dňa 12. 12. 2019 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :

K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 49/2019
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schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 50/2019
volí
poslancov OZ Tomáša Páldiho a Ladislava Benefiho, za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 51/2019
schvaľuje
v súlade s § llods. 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 - Monitorovacia správa HK plnenia príjmov a výdavkov za 3. Q 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo monitorovaciu správu HK plnenia príjmov a výdavkov za
3 .Q 2019 a
Uznesením č. 52/2019
berie na vedomie
monitorovaciu správu hlavnej kontrolórky, plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce
za 3. Q 2019
K bodu č. 4 - Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu audítora o overení účtovnej závierky a
Uznesením č. 53/2019
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o kontrole účtovnej závierky obce Obid za rok 2018.

K bodu č. 5 - Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 a
Uznesením č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Obid v súlade s § llods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov
a ) schvaľuje
1. Rozpočet obce Obid na roky 2020 - 2022, podľa predloženého a doplneného návrhu ako
vyrovnaný. 2020: v príjmovej časti v sume 545 400 Eur, vo výdajovej časti 545 400 Eur,
2021: v príjmovej časti v sume 555 500 Eur, vo výdajovej časti 555 500 Eur, 2022:
v príjmovej časti v sume 566 000 Eur, vo výdajovej časti 566 000 Eur,
2. Rozpočet obce Obid na roky 2021 - 2022, ako informatívny podľa predloženého
návrhu ako vyrovnaný. Obec neuplatňuje programový rozpočet.
b) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Obid k návrhu rozpočtu obce Obid na roky 2020 - 2022
a že vyhodnotenie pripomienok predkladá hlavná kontrolórka obce
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K bodu č. 6 - Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti HK a
Uznesením č. 55/2019
schvaľuje
doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 o nasledovné:
vykonať kontrolu dodržiavania VZN obce Obid č. 1/2011 v znení VZN č. 9/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Uznesením č. 56/2019
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020

VObide, dňa 12. 12.2019

starostka obce
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