Obecné zastupiteľstvo v Klasove
UZNESENIE
č.19/2014 z 19.zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Klasove, konaného dňa 20.marca 2014

Obecné zastupiteľstvo:
A/ Prerokovalo:
1/

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klasov č.1/2014 –
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce
Klasov

2/

Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2013

3/

Správa hlavného kontrolóra Obce Klasov o vnútornej kontrolnej činnosti

4/

Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klasov na I.
polrok 2014 podľa predloženého návrhu

5/

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

6/

Návrh záverečného účtu obce Klasov za rok 2013

7/

Prerokovanie platu starostu obce Klasov

8/

Informácia o finančnom vyrovnaní z predaja pozemku parc. č. 1467/27,
o výmere 880 m2, kat. územie obce Klasov, obec Klasov, vlastníkmi
pozemku: Zoltán Javorka a Mária Javorková, rod. Drozdáková

9/

Návrh na schválenie parcely č. 304, nachádzajúcu sa v katastrálnom
území Klasov, obec Klasov, na individuálnu bytovú výstavbu

10/

Predĺženie splatnosti kontokorentného úveru OTP Banka Slovensko
v celkovej výške 64.000 €

11/

Návrh VZN č. 2/2014o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Klasov

12/

Rôzne - Opätovné preschválenie programového rozpočtu
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Obecné zastupiteľstvo:
B/ Schvaľuje :
1/

Program OZ

2/

Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klasov na I.
polrok 2014 podľa predloženého návrhu

3/

Záverečný účet obce Klasov za rok 2013 a celoročné hospodárenie ,,bez
výhrad,,.
Hospodársky výsledok: prebytok 8 954,98 € podľa § 10 ods. 3)
písm. a,b,c zákona č.583/2004 Z.z.
Hospodársky výsledok: podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona
584/2004 Z.z. schodok 27 106,53 € t.j. obec REZERVNÝ FOND
netvorí.
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a príručnej
pokladne po odpočítaní zostatku nevyčerpaných účelovo určených
finančných prostriedkov v sume 10 469,34 sa preúčtuje na zvláštny účet,
aby sa v roku 2014 mohol zapojiť do rozpočtu, cez finančné operácie.

4/

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.4.2014 plat
starostu obce v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 55 %,
t.j. na sumu 2.530 €

5/

Parcelu č.304, nachádzajúci sa v LV č.1270, druh pozemku orná pôda
o výmere 1006 m2 na individuálnu bytovú výstavbu v extraviláne obce,
nakoľko parcela je navrhnutá do územného plánu obce, ktorý je v príprave
v štádiu návrhu do intravilánu obce Klasov, pre stavebníkov Teréziu
Havetovú, bytom Klasov 356 a Patrikovi Ukovi, bytom Cabaj-Čapor

6/

V zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien
a doplnkov, predĺženie splatnosti
kontokorentného úveru OTP Banka Slovensko o ďalších 12 mesiacov
v celkovej výške 64.000 €

7/

Opätovné pre schválenie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
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Obecné zastupiteľstvo :
C/ sa uznieslo :
1/

2/

v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení
obce Klasov č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov politických subjektov vo volebnej kampani do Európskeho
parlamentu v roku 2014 na území obce Klasov podľa predloženého
návrhu.
v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov na Všeobecne záväznom nariadení
obce Klasov č. 2/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Klasov podľa predloženého návrhu

Obecné zastupiteľstvo:
D/ Berie na vedomie:
1/

Správu o vykonaní inventarizácie za rok 2013

2/

Správu hlavného kontrolóra Obce Klasov o vnútornej kontrolnej činnosti

3/

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

4/

Obecné zastupiteľstvo v Klasove na základe zákona č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, berie na vedomie, že na základe
uznesenia č.14/2013 zo dňa 21.03.2013 bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2
citovaného zákona so zvýšením o 50 % čo po uplatnení priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – na základe
§ 3 ods. 1 citovaného zákona od 1.januára 2013 sumu 2 345 €

5/

Informáciu o finančnom vyrovnaní z predaja pozemku parc. č. 1467/27,
o výmere 880 m2, kat. územie obce Klasov, obec Klasov, vlastníkmi
pozemku: Zoltán Javorka a Mária Javorková, rod. Drozdáková

6/

Diskusné príspevky poslancov

-4-

Obecné zastupiteľstvo:
E/ Doporučuje:
1/

Vypracovať VZN o chove psov v obci Klasov

2/

Pri vypilovania stromov, aby sa bralo ohľad na vzhľad a estetickosť tvaru
stromu

Ján Balázs
starosta obce Klasov

