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Kontrola plnenia uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva zo dňa 26.9.2016 (118-127)

Uznesenie  č.118   0becné   zastupiteľstvo   všintave   zobralo   na  vedomie   kontrolu   plnenia   uznesenia   z predchádzajúceho
zasadnutia.

Uznesenie   č.119   0becné   zastupiteľstvo   v   Šintave   schválilo   kontrolu   plnenia,   čerpania   a  úprava   rozpočtu
k 30.6.2016

Uznesenie č.120 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2016/OcU

Uznesenie č.1210becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo rezervný fond  na rok 2016 v sume 34 095,-€

Uznesenie  č.122  0becné  zastupiteľstvo  v  Šintave  vrátilo  dokument  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce
Šintava  na  prepracovanie  obecnému  úradu.    Zásady  ešte  musia  byť  dopracované  na  podmienky  obce,  bolo
dohodnuté  stretnutie  poslancov na  deň  6.10.2016,  schvaľovať sa  dokument  bude  na  najbližšom  zasadnutí OZ.
Termín obecného zastupiteľstva  bol dohodnutý na deň 24.10.2016.

Uznesenie  č.123  0becné  zastupiteľstvo  v  Šintave  schválilo  A)  prípravu  zmeny  VZN  9/2016  tak,  aby  sa  papier
a  plast zbieral v dvojtýždňových  intervaloch.

8)   zmena   VZN   bude   pripravená   na   najbližšie   zasadnutie   obecného   zastupiteľstva.   Účinnosť   zmeny   bude

najneskôr od  1.1.2017.   Zodpovedný: obecný úrad.

Uznesenie  č.124  0becné   zastupiteľstvo  v  Šintave  zobralo   na  vedomie  žiadosť  spoločnosti   Lodenica,   s.r.o.,

Šintava   oprekládku   káblového   rozvodu   pre   prečerpávaciu   stanicu   stým,   že   prekládku   posúdi   odborný

pracovník v spolupráci so stavebnou  komisiou a vyčísli  náklady. Termín   do 24.10.2016.

Uznesenie č.125 0becné zastupiteľstvo v Šintave ;chválilo pre Bytodom 3, so sídlom Sereďská 3, Šintava pletivo
so šponovacím drôtom  na oplotenie medzi školou  a bytovkou s tým, že si to majitelia  zrealizujú vo vlastnej réžii.

Uznesenie  č.126  0becné  zastupiteľstvo  v  Šintave  zobralo  na  vedomie  zoznam   nájomných  zmlúv  stým,  že
hlavná kontrolórka obce preverí, či všetky zmluvy sú v súlade so zákonom. Termi`n: najbližšie rokovanie oZ.

Uznesenie  č.127  0becné  zastupiteľstvo  v šintave  schválilo    i.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného
fondu vo výške  10 000€ za kalendárny rok a disponibilnosť maximálne do výšky 5 000 € starostovi obce na  účely
vymenované v bode 2/.
2.   Finančné  prostriedky  je   možné   použiť  na   úhradu   bežných  výdavkov  na   odstránenie  havarijného  stavu

majetku  obce  alebo  na  likvidáciu  škôd  spôsobených  živelnými  pohromami,   ktoré  nemožno  odstrániť  medzi

zasadnutiami  obecného  zastupiteľstva.  3.  V prípade  použitia  finančných   prostriedkov  starostom  obce  podľa

bodu  1 a 2, bude OZ na najbližšom zasadnutí informované o výške a účelu  ich použitia.

Vsúlade   s   §   13   zákona   č.   369/1990  Zb.   oobecnom   zriadení  vzneni'   neskoršĺch   predpisov   starosta   obce

pozastavil  výkon  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  č.  127  z dôvodu,  že  je  v rozpore  so  zákonom,  pretože
rezervný fond nie je možné použiť na bežný výdavok.

Miroslav Holička, starosta obce



Dátum spracovania:  18.11.2016

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupitel'stvo v Šintave

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia


