Obecné zastupiteľstvo Obid
XII/2020/III-Zas

25. 06. 2020

UZNESENIA

Z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 25. 06. 2020 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: XII/25062020/III-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2.
3.
4.
5.
. 6.
7.

Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet obce Obid za rok 2019
Predaj/prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
Rôzne (územný plán, plán investícií)
Interpelácie poslancov
Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom XII. zasadnutí dňa 25. 06. 2020 na základe
predložených a návrhov a pripomienok:

K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 21/2020
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
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K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 22/2020
volí
poslancov OZ: Bernardína Potfayová a Tomáš Páldi, za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 23/2020
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 - Záverečný účet obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce za rok 2019 a
Uznesením č. 24/2020
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesením č. 24a/2020
berie na vedomie
prebytok celkového hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 90 132,76 Eur. (Celkový
neupravený prebytok)
Uznesením č. 24b/2020
schvaľuje
povinný prídel 10 % do rezervného fondu vo výške 3 956,67 Eur.
Uznesením č. 24c/2020
schvaľuje
previesť prebytok rozpočtového hospodárenia obce po povinnej tvorbe rezervného fondu do
rezervného fondu vo výške 35 610,02 Eur.
Uznesením č. 24d/2020
schvaľuje
zostatok finančných operácií po úpravách podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súvislosti s vládnymi opatreniami počas pandémie COVID-19,
v sume 51 963,56 Eur použiť v nasledujúcom roku na financovanie bežných a kapitálových
výdavkov v roku 2020 a 2021
Uznesením č. 24e/2020
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Obid za rok 2019
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K bodu č. 4 - Predaj/prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predaj/prenájom pozemkov vo vlastníctve obce a
Uznesením č. 25/2020
Odročuje
Prerokovanie žiadosti Priemyselného parku Štúrovo, a.s. o odpredaj, resp. prenájom
pozemkov vo vlastníctve obce pod odkaliskom za účelom nepoľnohospodárskeho využitia na
existujúcu skládku struskoviska.

V Obide, dňa 25. 06. 2020
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