Uznesenie obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 03/2014 zo dňa 27. júna 2014
Návrhová komisia: P. Poprik, I. Sotáková, Mgr. R. Bakajsa
Zapisovateľ: Ing. N. Jurková
Obecné zastupiteľstvo:
A. Berie na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2013
2. Informáciu o termíne konania kultúrno spoločenských akcií:
- 50. ročník futbal. Turnaja – 13. júla 2014
- Folklórne slávnosti – 20. júla 2014
3. Vystúpenie p. Jany Pancákovej, riaditeľky MŠ
4. Žiadosť Márie Hudačkovej o opravu cesty k RD
5. Predloženie petície p. Petraničovej na odstránenie spomaľovačov na ulici Vislok
6. Vystúpenie p. Hrubej
B. Schvaľuje:
1. Záverečný účet bez výhrad. Prebytok rozpočtu vo výške 24.634,56€, v zmysle § 16
ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní sa z prebytku rozpočtu vylučujú: nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 16.599,69 € - nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky
ZŠ a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 170,50 € - nevyčerpaná dotácia na
dávky v hmotnej núdzi. Záporné saldo finančných operácií je vo výške – 311,38 €.
Prebytok rozpočtu obce ponížený o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené
a saldo finančných operácií vo výške 7.552,99 € je zdrojom tvorby rezervného fondu.
2. Prijatie úveru vo výške 50 tis. € pre investičnú činnosť z Prima banka, pobočka
Michalovce (viď samostatná príloha uznesenia č. 1)
3. Schvaľuje výročnú správu obce.
4. Príspevok pre OcŠK Pozdišovce vo výške 400 € pri príležitosti usporiadania
50. ročníka futbalového turnaja
C. Odporúča:
1. Starostovi obce požiadať firmu Kukat s.r.o. o predloženie kompletnej štúdie podľa
požadovaného rozsahu pre uvažovaný zámer.
2. Zorganizovať hlasovanie obyvateľov ul. Vislok ohľadom odstránenia alebo zotrvania
spomaľovačov.
D. Neschvaľuje:
1. Neschvaľuje ponuku L. Luterána a J. Luteránovej na odkúpenie pozemku za cenu
7.500€ (816 m2) v časti Arenda.
Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.
Ing. Ján Čižmárik
starosta obce

