Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 15.12.2015
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 určení poslanci Ján Hamelli a Ladislav
Szendi ml.
B. schválilo
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2016
c. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce Kružná na rok 2016
d. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
e. Úpravu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2015
f. Odmenu pre starostu obce mesačne vo výške 25% z hrubého príjmu
C. prerokovalo
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2016
2. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 5.12.2015
3. Privítanie Nového roka 2016 na verejnom priestranstve Pášt
4. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
6. Úpravu rozpočtu
7. Prehodnotenie platu starostu
D. berie na vedomie
1. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 5.12.2015
2. Privítanie Nového roka 2016 na verejnom priestranstve pášt

Ondrej L i p t á k
starosta obce

38. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

Uznesenie č. 38
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
 Sadzbu poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 pre
fyzické osoby na 0,0274 € za osobu a kalendárny deň, /0,0274 x 366/
v eurách činí 10,0284 € za rok 2016 pre FO
 Sadzbu poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 pre
fyzické osoby, ktoré vlastnia v obci nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý pobyt v
obci na 0,0274 € za osobu a kalendárny deň,
/0,0274 x 366/
v eurách činí 10,0284 € za rok 2016 pre FO, ktorá vlastní v obci nehnuteľnosť,
ale nemá trvalý pobyt v obci
 Sadzbu poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby oprávnené podnikať na
0,0960 € za osobu a kalendárny deň,
/0,0960 x 366/
v eurách činí 35,136 € za rok 2016 pre FO – podnikateľov a PO oprávnené
podnikať
 Sadzbu dane za psa na rok 2016 na 10,00 € ročne za jedného psa a kalendárny
rok.
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

39. Schválenie Plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016

Uznesenie č. 39
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016

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

40. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Uznesenie č. 40
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

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

41. Schválenie úpravy rozpočtu

Uznesenie č. 41
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje
úpravu rozpočtu aj v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti vo výške 54 278 €
na základe Rozpočtového opatrenia starostu obce č. 2/2015.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 tvorí prílohu uznesenia a zápisnice.

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. 2/2015
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. 41 /2015
(Zásady o hospodárení s fin. prostriedkami obce)

schvaľujem
rozpočtové opatrenie - úpravu rozpočtu a to:

Príjmy /€/:
P.č.

Kód
Oddiel: Položka: Z položky/
zdroja:
podpoložky:

1.

46

03

454

002

2.

52

03

513

001

3.
4.

11K1
11K2

02
02

717
717

001
001

Názov účtu:

Z ostatných
fondov obce
Krátkodobý
úver
75 % PPA
25 % PPA

Spolu :

Suma :

11 118
21 580
16 185
5 395
54 278

Príjmy v rozpočte celkom pred úpravou :

145 272

Príjmy v rozpočte celkom po úprave:

199 550

Výdavky /€/:
P.č.

Kód
zdroja:

Oddiel:

Položka:

Položky/
podpoložka:

1.

41

01

110

637011

2.

41

01

110

637012

3.
4.
5.
6.
7.

41
41
41
52
41

01
01
01
02
03

110
110
120
110
700

717002
632003
653001
717002
821004

8.
9.
10.
11.

111
11T1
41
41

04
05
06
08

120
100
400
200

611000
637004
632001
637002

Názov účtu:

Zvýšenie položky
o sumu :

Štúdie a expertízy
/manažment kam.
systému/
Poplatky /súdne –
Gembický/
DPH – kam. systém
Elektrina
Prima banka –popl.
Úhr.fa. –kam. systém
Splátka istiny – kam.
Systém
Pom. rob. mzda §54
VKK- AČ
VO - elektrina
Deň Mikuláša

3 500
500
250
19 880
21 580

Spolu :

54 278

Výdavky v rozpočte celkom pred úpravou :
Výdavky v rozpočte celkom po úprave:

2 540
4 000

1 200
300
328
200

145 272
199 550

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

V Kružnej, dňa 8.12.2015

42. Schválenie odmeny pre starostu obce

Uznesenie č. 42
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

pre starostu obce Ondreja Liptáka
odmenu vo výške 25% z hrubého príjmu mesačne v roku 2016

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

