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Dolupodpísanýposlanecobecnéhozastupitel'stvavŠintavesidovol'ujemnazáklade§25
ods.  4  písm.  a,zákona  369/1990  Z.z.  požiadať  o zaradenie  nasledujúceho  návrhu  do

programumimoriadnehozasadnutiaobecnéhozastupiteľstva.

Znenie bodu programu : Členenie rozbočtov -transparentnosť

Návrh uznesenia

Obecného zastupiteľstva v Šintave

Schvaľuje,

1, aby rozpočet obce Šintava určený pre poslancov bol upravený:

A,  V  rozpočte  výdavky  -  Položku  1.1.  premenovat'  na  Obecný  úrad.  Vytvoriť  novú
položku   1.   4.   Managment  -   kde  budú  zahrnuté  všetky  náklady  na   plat  starostu,
kontrolórku,  poslancov,  komisie.   Mzdové  náklady  na  pracovníčky  obecného   úradu
zostanú v položke 1, 1.

8,Dorozpočtupoložkoviterozpísaťvšetkyvýdavkynaakcie,ktoréobec(obecŠintava,
štatutár, komisie OZ) organizuje (spoluorganizuje)  a sú platené z rozpočtu obce: kultúru
(Deňdetí,Deňobce.„),šport(Behobce...),Úcta(Deňučitel'ov,Úctastarším.„)

C,  Vrozpočte  Výdavky  vytvoriť  novú  položku  1.5.  Stará  družina,  kde  sa  premiestnia
zpoložky1.1.všetkyvýdavkysúvisiacesprevádzkoustarejdružiny.

Zodpovedný: obecný úrad                                               Termín.. návrh rozpočtu 2017



2,  Podľa  bodu  18  pre  poslancov  do  tabuľky z  rozpočtu  vypísané  všetky tieto  akcie  s
číslom položky rozpočtu a sumou. (Napr. Deň detí, 8.8.,1500 Eur)

3,  V prípade,  že  budú  v  rozpočte  naplánované  kapitálové  výdavky,  pre  poslancov  do
tabuľky z rozpočtu vypísat' všetky tieto kapitálové výdavky s  číslom položky a sumou.
(Napr. Oprava OÚ,1.1., 7500 Eur)

Zodpovedný: obecný úrad                                                             Termín: najbližšie zasadnutie oz
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Zdôvodnenie..

Po  zapracovaní  návrhov  do  rozpočtu  bude  jasne  vidieť  spoločné  náklady  na  platy
obecného úradu. Spoločné náklady na platy obecného úradu nie je osobný údaj, lebo z
neho  sa  nedá  odvodiť  presný  plat  jednotlivca.  Podľa  zákona  211/2000  Z.Z.  o  túto
informáciu po môže požiadať ktokoľvek, Preto si myslím, že nie je problém to takto dať
aj do pripravovaného rozpočtu.

Všetky uvedené aktivity uvedené v bode 18 uskutočňuje obec opakovane vyše 5 rokov.
Žiadne nové aktivity tým nekreujeme. Ich priemerné naplánovanie nezaberie veľa času,

Všetkým  uvedenými   opatreniami  zvýšime  transparentnost'  predkladaného  rozpočtu

poslancom.


