UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 20.06.2014
Uznesenie

č. 04/2014

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I. k o n š t a t u j e , že
hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2013 bolo podľa členenia finančného rozpočtu
nasledovné:
príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 800 111,49 eur, pri plnení na 98,70 %
k upravenému rozpočtu a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 794 673,71
eur, pri plnení na 99,00 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom hospodárenia + 5 437,78
eur,
príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 269 458,46 eur, pri plnení
na 74,68 % k upravenému rozpočtu a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo
výške 259 444,28 eur, pri plnení na 91,73% k upravenému rozpočtu, s výsledkom
hospodárenia + 10 014,18 eur,
príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 316 222,71 eur, výdavkové
finančné operácie vo výške 291 014,49 eur.
rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2013 vykázalo prebytok hospodárenia vo
výške 15 451,96 eur, vrátane finančných operácií vo výške 40 660,18 eur.

II. b e r i e n a

vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu záverečného účtu Obce za
rok 2013

III. p r e r o k o v a l o
záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2013 a uzatvára Záverečný účet Obce Závažná
Poruba
za rok 2013 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad.

IV. u r č u j e
v zmysle zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
- previesť do Rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2013 čiastku 313,45 eur a čiastku
32 931,24 eur podľa stavu po finančnom vysporiadaní, a to spolu vo výške 33 244,69 eur.
- použiť účelové finančné prostriedky celkom vo výške 7 728,94 eur, ktoré pozostávajú
z nevyčerpaných dotácií zo ŠR vo výške na mzdy a poistné za december 2013 a na VP na
úseku školstva

V.

ukladá

Ekonómke obce zabezpečiť viazanie účelových finančných prostriedkov a naplnenie
rezervného fondu obce v zmysle tohto uznesenia.
Zodpovedná: Mgr. Ľudmila Kráľová
Termín: 31. 10. 2014

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ing. Pavel Beťko, Vladimír Duda, Magdaléna Iľanovská, Ing. Ján
Jambrich, Ing. Igor Kováč, Peter Lešťan, Dr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

Uznesenie
č. 05/2014
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Vyhodnocovaciu správu ZŠ Milana Rúfusa v Závažnej Porube na šk.rok 2013/2014
2. Správu MŠ Záv. Poruba o ukončení šk. roka 2013/2014
3. Správu Školskej jedálne pri MŠ v Záv. Porube
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ing. Pavel Beťko, Vladimír Duda, Magdaléna Iľanovská, Ing. Ján
Jambrich, Ing. Igor Kováč, Peter Lešťan, Dr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie
č. 06/2014
Obecné zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e
nasledovné úpravy rozpočtu:
- bežné výdavky:
kapitolu služby a verejné osvetlenie navýšiť o sumu 5000 eur
- kapitálové výdavky:
- rekonštrukciu v dome smútku vo výške 10 000,- eur
- rekonštrukciu na obecnom úrade vo výške 10 000,- eur
- rekonštrukciu v materskej škole a v školskej jedálni vo výške 5 000,- eur
- použitie rezervného fondu vo výške 14200,- eur na zaplatenie časti úveru na
chodníky
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ing. Pavel Beťko, Vladimír Duda, Magdaléna Iľanovská, Ing. Ján
Jambrich, Ing. Igor Kováč, Peter Lešťan, Dr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie
č. 07/2014
Obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
vyradenie chýbajúcich kníh podľa uvedeného zoznamu
II.
navrhuje
pracovníčke knižnice chýbajúce knihy evidenčne vyradiť, t.j. zapísať ich do
zoznamu vyradených kníh a poradové číslo zo zoznamu vyradených kníh
uviesť v prírastkovom zozname, v kolónke poznámka a taktiež ich vyradiť aj
z elektronickej databázy
III.
súhlasí
so zabezpečením nových knižných regálov pre obecnú knižnicu
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ing. Pavel Beťko, Vladimír Duda, Magdaléna Iľanovská, Ing. Ján
Jambrich,
Ing. Igor Kováč, Peter Lešťan, Dr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
V Závažnej Porube 30.06.2014
Bc. Pavel Baráni, starosta obce

