Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 17.5.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatuje
a. že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
c. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne p. Beáta Parditková
a p. Ida Pasičáková
B. schválilo
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. Registratúrny poriadok Obecného úradu v Kružnej
c. PHSR Obce Kružná
d. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
e. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na II. polrok
2016
C. prerokovalo
1. Registratúrny poriadok Obecného úradu v Kružnej
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kružná
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k návrhu Záverečného účtu
a rozpočtového hospodárenia za rok 2015
4. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
5. Záznam z finančnej kontroly na mieste – pokladne za obdobie od 1.1.2016
do 31.3.2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na II. polrok
2016
7. Organizovanie Dňa detí dňa 4.6.2016
8. Organizovanie Výletu pre dôchodcov dňa 20. júla 2016
9. Vyhodnotenie Vatry 2016
D. berie na vedomie
1. Záznam z finančnej kontroly na mieste – pokladne za obdobie od 1.1.2016
do 31.3.2016
2. Organizovanie Dňa detí dňa 4.6.2016
3. Organizovanie Výletu pre dôchodcov dňa 20.7.2016
4. Vyhodnotenie Vatry 2016

Ondrej L i p t á k
starosta obce

46. Schválenie Registratúrneho poriadku Obecného úradu v Kružnej

Uznesenie č. 46
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 17.5.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Registratúrny poriadok Obecného úradu v Kružnej s účinnosťou od 1.7.2016

Za uznesenie hlasovali: Ladislav Szendi ml., Ida Pasičáková, Beáta Parditková,
Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: Ján Hamelli
Prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

47. Schválenie PHSR Obce Kružná

Uznesenie č. 47
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 17.5.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kružná

Za uznesenie hlasovali: Ladislav Szendi ml., Ida Pasičáková, Beáta Parditková,
Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: Ján Hamelli
Prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

48. Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Uznesenie č. 48
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 17.5.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok hospodárenia zistený podľa § 10 odst. 3 písm. a./, b./ zákona č.
583/2004 Z. z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov použiť na:
Tvorbu rezervného fondu obce vo výške 6 898,53 €
Celková suma použitá na tvorbu rezervného fondu je 6 898,53 € v plnej výške.

Za uznesenie hlasovali: Ladislav Szendi ml., Ida Pasičáková, Beáta Parditková,
Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: Ján Hamelli
Prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

49. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na
II. polrok 2016

Uznesenie č. 49
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 17.5.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na II. polrok 2016

Za uznesenie hlasovali: Ladislav Szendi ml., Ida Pasičáková, Beáta Parditková,
Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: Ján Hamelli
Prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

