Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 22.9.2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatuje
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie
je uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
c. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Beáta Parditková
a Ida Pasičáková
B. schválilo
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe
a údržbe verejnej zelene
c. Všeobecne záväzné nariadenia Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
d. Úpravu rozpočtu a Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
e. Predaj pozemku na parcelách č. 147 a 150
C. prerokovalo
1. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe
a údržbe verejnej zelene
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu, evidencie
a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce Kružná k 30.6.2015
4. Úpravu rozpočtu a posuny v rozpočte
5. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 29.8.2015
6. Vnútorný predpis o finančnej kontrole
7. Vnútorný predpis o vedení účtovníctva
8. Predaj pozemku
9. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 17.10.2015
10. Informáciu o MŠ
D. berie na vedomie
1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu, evidencie
a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce Kružná k 30.6.2015
2. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 29.8.2015
3. Vnútorný predpis o finančnej kontrole
4. Vnútorný predpis o vedení účtovníctva
5. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 17.10.2015
6. Informáciu o MŠ
Ondrej L i p t á k
starosta obce

31. Schválenie VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej
zelene

Uznesenie č. 31
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.9.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe
verejnej zelene

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

32. Schválenie VZN Obce Kružná o ochrane verejného poriadku

Uznesenie č. 32
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.9.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kružná o ochrane verejného poriadku

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

33. Schválenie úpravy rozpočtu a posuny v rozpočte

Uznesenie č. 33
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.9.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 /príloha/
a
úpravu rozpočtu aj v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti vo výške 1 200 €
takto:
príjmová časť:
-

zvýšenie položky 121001 Daň z pozemkov z pôvodných 5 700 € na 6 000 €.
zvýšenie položky 121002 Daň zo stavby z pôvodných 1 750 € na 1 850 €
zvýšenie položky 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva
z pôvodných 100 € na 300 €
zvýšenie položky 133013 Daň za zber, prepravu kom. odpadu z pôvodných
4 800 € na 5 400 €

výdavková časť:
zvýšenie položky 09111635006 Údržba MŠ – z pôvodných 100 € na 1 300 €.

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením obecného
zastupiteľstva č. 1/2015
(zásad o hospodárení s fin. prostriedkami obce)
s c h v a ľ u j em
rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
P.č.

Kód
zdroja:

Oddiel:

1.

41

01

110

2.

41

01

110

3.

41

01

110

4.

41

01

110

5.

41

01

700

6.

41

01

700

7.

41

01

700

8.

41

01

700

9.

41

01

700

10.

41

01

700

Skupina:

Z položky/
podpoložky:

Na položku/

633001
Interierové vybavenie
631001
Tuzemské cestovné
/400 €/
633001
Interierové vybavenie
/200 €/
633002
Výpočtová technika
/300€/
711001
Nákup pozemkov
/250€/
711001
Nákup pozemkov

634001
PHM, Mazivá, oleje
637003
Propagácia

150,00

637005
Projekty

550,00

08300635006
Rozhlas – údržba

100,00

821004
Splácanie istiny
/400€/
821004
Splácanie istiny
/5000€/
821004
Splácanie istiny
/500€/
821004
Splácanie istiny
/200€/
821004
Splácanie istiny
/500€/
651002
Úroky

08400632001
Energia Dom smútku

400,00

09111611000
Tarifný plat –uč. MŠ

5000,00

podpoložku:

Celkom vo
výške €:

600,00

09111623000
Poistné do ZP

500,00

09111625000
Poistné do Sociálnej poisťovni

200,00

09111632001
Energia -MŠ

500,00

09111632002
Plyn- MŠ

900,00

Spolu presuny:

8 900,00 €

Ondrej Lipták, starosta obce Kružná
meno, priezvisko a podpis starostu obce

V Kružnej, dňa 22.9.2015

34. Predaj pozemku

Uznesenie č. 34
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.9.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne
schvaľuje

- priamy predaj pozemku obce v k. ú. Kružná, parcely parc. č. 150, trvalý
trávny porast o výmere 544 m2 pre Alžbeta Z s e m l i c s k o v ú ,
bytom Kružná č. 166, za cenu 3,32 €/m2, podľa § 9a ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s
tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
- priamy predaj pozemku obce v k. ú. Kružná, parcely parc. č. 147,
trvalý trávny porast o výmere 542 m2 pre Tibora F á b i á n a ,
bytom Kružná č. 167, za cenu 3,32 €/m2, podľa § 9a ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s
tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Zverejnenie zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obec Kružná v zmysle §9a) ods. 9 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia
Obecného
zastupiteľstva v Kružnej č. 34/2015 zo dňa 22.09.2015
zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce
Kružná z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
- priamy predaj pozemku obce v k.ú. Kružná, parcely parc. č. 150, trvalý
trávny porast o výmere 544 m2 pre Alžbeta
Zse m l ic skovú ,
2
bytom Kružná č. 166, za cenu 3,32 €/m , podľa § 9a ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s
tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.

V Kružnej, dňa 22.9.2015

Ondrej L i p t á k
Starosta obce

Zverejnenie zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obec Kružná v zmysle §9a) ods. 9 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia
Obecného
zastupiteľstva v Kružnej č. 34/2015 zo dňa 22.09.2015
zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce
Kružná z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
- priamy predaj pozemku obce v k.ú. Kružná, parcely parc. č. 147,
trvalý trávny porast o výmere 542 m2 pre Tibora F á b i á n a ,
bytom Kružná č. 167, za cenu 3,32 €/m2, podľa § 9a ods.8 písm.e)
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa s
tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.

V Kružnej, dňa 22.9.2015

Ondrej L i p t á k
Starosta obce

