UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 8.6.2018, č.: 2/2018.
OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č.2/2018
2. Plnenie programového rozpočtu 2017
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za r.2017
4. Prijatie daru od Ministerstva obrany – vozidlo VW Golf a Tatra 148 AD70 do majetku obce
B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda:
člen:
člen:
2. Zapisovateľa:
3. Overovateľov zápisnice:

Jozef Jurík
Jozef Červeň
Stanislav Žúbor
Ján Žúbor
Jana Pazderová
Ambróz Otruba

C/ Schvaľuje:
1. Žiadosť o povolenie vonkajšieho sedenia pre firmu TANTA s.r.o.
2. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie pre firmu ORION TIP s.r.o., Poprad
3. Žiadosť o prenájom obecného pozemku, p.Miroslav Prachár, p.Vladimíra Prachárová v Doline
4. Drobnú úpravu cesty navezením štrku, na základe žiadosti Mgr. Martin Makar a Mgr. Zuzana Makarová
5. Zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 3/2018
6. I. celoročné hospodárenie
- bežné príjmy 1 596 034,24 Eur
- bežné výdavky 1 518 890,93 Eur
- kapitálové príjmy 17 879,80 Eur
- kapitálové výdavky 67 478,82 Eur
- prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu/ 27 544,29 Eur
- vylúčenie z prebytku 34 860,00 Eur
- príjmové FO 49 163,85 Eur
- výdavkové FO 0,00 Eur
- hospodársky výsledok FO 49 163,85 Eur
II. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za r. 2017 vo výške 76 708,14 Eur
III. vylúčenie z prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z fondu prevádzky, údržby a opráv, z účelovo
určených darobv a účelovo poskytnutých preddavkov v sume 34 860,00 Eur
IV. prevod prebytku z rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov do rezervného fondu v čiastke 41 848,14 Eur
V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 41 848,14 Eur.
7. Záverečný účet obce za r.2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
8. Plán práce Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostovi obce na celé nasledujúce funkčné obdobie: plný úväzok
(37,5 hod.).
10. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie: 9 poslancov.
11. Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorý sa v nich volí: obec Zázrivá bude jeden
volebný obvod a bude sa voliť 9 poslancov. V obci Zázrivá budú 2 volebné okrsky.
12. Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií: na vylepovanie
volebných plagátov sa určujú informačné tabule pred kultúrnym domom.
13. Odmenu Hlavnému kontrolórovi vo výške 200,- EUR

D/ Rozhodlo:
1. Uhradiť sumu 1112,17 EUR ako výpomoc po požiari pre rod.Mäsiarová, Petrová 55, na základe žiadosti zo
dňa 19.12.2017.
E/ Prerokovalo:
1. Záverečný účet obce za r.2017
2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za r.2017
F/ Ukladá:
1. OcÚ pripraviť návrh VZN o pomoci občanom pri mimoriadnych okolnostiach – živelných pohromách

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

