Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Kružná zo dňa 26.6.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatovalo
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
b. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Ján Hamelli a Beáta
Parditková
B.
a.
b.
c.

schválilo
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Úpravu rozpočtu obce
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kružná

C. bralo na vedomie
a. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Uznesenie č. 24/ 2018
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kružná
zo dňa 26. júna 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Ján Hamelli
Beáta Parditková
Ladislav Szendi ml.
Jaroslav Barkai
Ida Pasičáková

0
0
0
0

Potrebné kvórum :

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 26.6.2018

Uznesenie č. 25/2018
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kružná
zo dňa 26. júna 2018

___________________________________________________________________________

K bodu 5. Schválenie úpravy rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
úpravu rozpočtu z dôvodu nákupu osobného motorového vozidla Citroen Berlingo
z rezervného fondu nasledovne:
-

v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 5 900 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46
vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 5 900 €
nákup obecného motorového vozidla /221 01 110 714 001 18/ kód zdroja 46
z RF
úpravu rozpočtu z dôvodu odpredaja obecného pozemku nasledovne:

-

v príjmovej časti na kapitálové príjmy vo výške 500 € príjem z predaja
obecného pozemku / 211 00 000 233 001 10/ kód zdroja 43
vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 500 €
221 01 110 718 002 18 kód zdroja 43
úpravu rozpočtu z dôvodu reklasifikácie bežných výdavkov na kapitálové
výdavky /výstavba chodníka ku cintorínu a výstavba oplotenia a brány pri
cintoríne :

-

v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 4 100 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46
vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 4 100 €
vybudovanie chodníka ku cintorínu a na výstavbu oplotenia a brány pri
cintoríne /221 01 110 717 001 18/ kód zdroja 46 z RF vo výške 4 100 €
úpravu rozpočtu z dôvodu prijatia úveru z Prima Banky vo výške 98 750,38 €
na predfinancovanie schváleného nenávratného finančného príspevku EPFRV
na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Kružná :

-

v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 98 750,38 €
/221 00 000 513 001 18/ kód zdroja 52
vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 98 750,38 €
na rekonštrukciu miestnej komunikácie /221 01 110 717 002 28/ kód zdroja 52

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Ján Hamelli
Beáta Parditková
Ladislav Szendi ml.
Jaroslav Barkai
Ida Pasičáková

0
0
0
0

Potrebné kvórum :

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 26.6.2018

Uznesenie č. 26/2018
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kružná
zo dňa 26. júna 2018

___________________________________________________________________________

K bodu 5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Kružná
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
v súlade § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p.

schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kružná.

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Ján Hamelli
Beáta Parditková
Ladislav Szendi ml.
Jaroslav Barkai
Ida Pasičáková

0
0
0
0

Potrebné kvórum :

Ondrej L i p t á k
starosta obce

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 26.6.2018

Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vyplýva z § 83 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ zákon o sociálnych službách“)

