U Z N E S E N I E  č. 2/2013

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 14. 05. 2013
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo:


A. Berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a hodnotiacim správam za rok 2012
Správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.
Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v I. polroku 2013.
Informáciu starostky obce o opravách strechy na budove školskej kuchyne MŠ, opravách výtlkov na miestnych komunikáciách, o stavebnej príprave na osadenie tribúny v športovom areáli, o rokovaniach so STVaK Banská Bystrica o kanalizácii Hornej Nitry, o rokovaniach s firmou Tezas a MsÚ Prievidza o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu a o výstupe obcí na Maguru.

B. Konštatuje, že:

     1.

C. Zriaďuje:

     1.
D. Volí:



E. Schvaľuje:

Návrh kronikárskeho zápisu pre obecnú kroniku obce Poruba za rok 2009.
Záverečný účet obce Poruba za rok 2012 bez výhrad:
a) výsledkom celkového hospodárenia obce za rok 2012 bol prebytok vo výške 5 382 € 
    výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012 bol prebytok vo výške 20 923 €:
v tom: bežný rozpočet dosiahol prebytok 26 170 €
           kapitálový rozpočet dosiahol schodok – 5 247 €
b) použitie prebytku bežného rozpočtu za rok 2012 vo výške 26 170 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 5 247 € a schodku finačných operácií vo výške 15 541 €.
c) usporiadanie zostatku finančného prebytku obce k 31. 12. 2012 – do rezervného fondu sa pridelí nakoľko obec nemá zriadené iné fondy, 10 %, t. j. 2 092, 30 € zostane v rezervnom fonde a 90 % prostriedkov bude použitých na kapitálové výdavky.
d) hodnotiace správy programového rozpočtu obce za rok 2012. 
3.  Stanovenie platu starostky obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, pričom stanovuje – plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 18,75 % a mesačné vyplácanie platu (1 893 €). Obecné zastupiteľstvo v Porube plat starostky obce opätovne raz ročne prerokuje.
    
F. Ukladá:



G: Odporúča:

      1.   

H: Zamieta:

Predaj časti obecného pozemku parcelné číslo 171, k. ú. Poruba.

CH: Ruší:





V Porube, dňa 14. 05. 2013                                                                             Ing. Helena Čavojská
Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce

