
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 08/2019 
zo dňa 29. novembra 2019 

 
Návrhová komisia:  I. Sotáková, P. Lukáč, P. Kicoš 
 
Overovateľ:      Ing. D. Ondo-Eštoková  
 
Zapisovateľ:      A. Opová 
 
  
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. Berie na vedomie: 
1. Návrh rozpočtu obce na r. 2021 – 2022, 
2. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2020, 
3. Termín konania kult. akcie Mikuláš 2019 /8.12. o 15.00 hod./, 
4. Registratúrny poriadok platný od 1.1.2020. 
 
B. Schvaľuje: 
 1. Správu o hospodárení obce za III.Q 2019 a úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách 
podľa prílohy. 
2. Rozpočet obce na r. 2020 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie. 
3. Neuplatňovanie programov v rozpočte obe v súlade s par. 4 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov. 
4. VZN č. 1/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 
obce s účinnosťou od 1.1.2020. 
5. OcZ schvaľuje odmenu pre občanov:   
 - Hreščo Milan 320 € - príspevky do novín Pozdišovské čriepky, 
 - manž. Novákovci 540 € - za vedenie FS, 
 - p. Macková Irena 100 € - za vedenie knižnice. 
 
 
 
 
 

 
                              Ing. Ján Čižmárik,v.r. 
         starosta obce 
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