Obecné zastupiteľstvo Obid
II/2018/II-Zas

19. 12. 2018

UZNESENIA
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide,
o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Obide

konaného

dňa

19.

12.

2018

Uznesenia zo zasadnutia číslo: II/19122018/II-Zas

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa nezávislého audítora o kontrole účtovnej závierky obce za rok 2017
4. Čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2018
a) Čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2018
b) Monitorovacia správa hlavnej kontrolórky
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
a) Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
b) Správa hlavnej kontrolórky k návrhu na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
8. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
9. Návrh na určenie platu starostky obce
10. Ustanovenie Komisie na ochranu verejného záujmu
11. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
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12 . Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom II. zasadnutí dňa 19. 12. 2018 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :
K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 6/2018
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 7/2018
volí
poslancov OZ: Ladislava Benefiho a Mgr. Klaudiu Szabóovú za členov návrhovej komisie.
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 8/2018
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 – správa nezávislého audítora o kontrole účtovnej závierky obce za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu nezávislého audítora o kontrole účtovnej závierky
obce za rok 2017 a
Uznesením č. 9/2018
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o kontrole účtovnej závierky obce Obid za rok 2017
K bodu č. 4 – čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2018
Obecné zastupiteľstvo prorokovalo čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2018 a
Uznesením č. 10/2018
schvaľuje
v súlade s § 11ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
plnenie rozpočtu obce Obid za III. Q 2018
v príjmovej časti bežného rozpočtu v sume
330 543,42,- Eur
v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v sume
641,00,- Eur
kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu
99 052,15,- Eur
finančné operácie
118 035,34,- Eur
nerozpočtované
0,00.- Eur

2

celkový príjem:

548 271,91,- Eur

b) vo výdajovej časti bežného rozpočtu v sume
vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu v sume
finančné operácie – transakcie verejného dlhu
nerozpočtované
celkový výdaj:

268 741,86,- Eur
105 125,93,- Eur
13 753,16,- Eur
0,00.- Eur
387 620,95,- Eur

berie na vedomie
Monitorovaciu správu hlavnej kontrolórky k plneniu príjmov a výdavkov rozpočtu
obce Obid za 1 – 9 mesiace 2018
K bodu č. 5 – návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018 a
Uznesením č. 11/2018
a/ schvaľuje zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písmeno a/
zákona č. 583/2004Z.z.
b/ berie na vedomie zmenu rozpočtu v dôsledku účelovo prijatých prostriedkov zo ŠFRB
a od Nadácie Gábora Bethlena
c/ berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na úpravu rozpočtu obce na rok 2018

K bodu č. 6 - návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 a
Uznesením č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Obid v súlade s § 11ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov
a) schvaľuje
1. Neuplatňovať program obce v rozpočte na rok 2019.
2. Rozpočet obce Obid na rok 2019, podľa predloženého a doplneného návrhu ako vyrovnaný,
v príjmovej časti v sume 511 000 Eur, vo výdajovej časti 511 000 Eur.
3. Rozpočet obce Obid na roky 2020 - 2021, ako informatívny podľa predloženého
návrhu ako vyrovnaný.
b) splnomocňuje
starostku obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, na vykonávanie rozpočtových opatrení v jednotlivých kapitolách rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a výdavky, o vykonaných zmenách viesť operatívnu evidenciu
c) splnomocňuje
starostku obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vykonávať zmeny v schválenom rozpočte do 5000 Eur, pričom
sa o túto sumu menia príjmy a výdaje rozpočtu obce
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d) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Obid k návrhu rozpočtu obce Obid na roky 2019 – 2021,
a že vyhodnotenie pripomienok predkladá hlavná kontrolórka obce
K bodu č. 7 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a
Uznesením č. 13/2018
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
K bodu č. 8 – náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo náhradu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce a
Uznesením č. 14/2018
schvaľuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle
príslušného ustanovenia Zákonníka práce poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2017 v rozsahu 13 dní a za rok 2018 v rozsahu 27,5 dní, spolu 40,5 dní
v sume jeho priemerného zárobku t.j. 5 119,82 Eur v hrubom. Odvody a daň sa odpočítajú.
K bodu č. 9 – návrh na určenie platu starostky obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie platu starostky obce a
Uznesením č. 15/2018
zamieta
percentuálne zvýšenie minimálneho platu starostky obce
K bodu č. 9 – návrh na ustanovenie Komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na ustanovenie Komisie na ochranu verejného
záujmu a
Uznesením č. 16/2018
ustanovuje
v zmysle Čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu komisiu obce Obid pre ochranu verejného záujmu v zložení: Ladislav Benefi –
predseda, Mgr. Zsolt Szabó – člen, Tomáš Páldi – člen
Na návrh poslankyne Bernardíny Potfayovej obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmenu
uznesenia č. 77/2015 zo dňa 09. 12. 2015 nasledovne a
Uznesením č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obid
Mení
Svoje uznesenie č. 77/2015 zo dňa 09. 12. 2015 nasledovne:
Ods. a) nové znenie: oprávnená osoba musí byť prihlásená k trvalému pobytu v obci Obid
V Obide, dňa 19. 12. 2018

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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