Uznesenie č. 19/1/2013
z riadneho zasadnutia OZ v Čiernych Kľačanoch, konaného dňa
22.03.2013.
Obecné zastupiteľstvo:
A/ Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ
2. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. A. Števová, p. Ľ. Páleník
3. V súlade so zákonom č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obecné zastupiteľstvo
v
Čiernych Kľačanoch schvaľuje
Záverečný
účet Obce Čierne Kľačany
za rok 2012 a celoročné hospodárenie " bez výhrad " .
Obecné zastupiteľstvo v Čiernych Kľačanoch schvaľuje :
10% z prebytku rozpočtového hospodárenia t. j. suma : 3.727,59 EUR
použiť
na tvorbu rezervného fondu v roku 2013 za rok 2012.
90% z prebytku rozpočtového hospodárenia t. j. suma : 33.548,26 EUR
použiť na tvorbu fondu na zveľaďovanie majetku obce.
Následne v roku 2013 použiť na krytie kapitálových výdavkov preúčtovaním
cez finančné operácie v nadväznosti na schválený rozpočet obce nevyčerpaný
rezervný fond k 31.12.2012 v sume : 124,63 EUR.
Záverečný účet obce za rok 2012 Čierne Kľačany bol schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 22.3.2013 UZ. č 19/1/2013 v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4. Protokol o vyradení drobného hmotného majetku Obce Čierne Kľačany za rok 2012
5. Inventarizáciu majetku Obce Čierne Kľačany za rok 2012
6. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ v Čiernych Kľačanoch
7. Zámenu pozemkov vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva združenia bývalých
urbaristov obce Čierne Kľačany a Obce Čierne Kľačany z dôvodu majetkového
vysporiadania skládky odpadov. Uvedené sa vykoná vydržaním pozemku p.č. 1649/2 ,
trvalé trávne porasty o výmere 8413 m², kat.ú. Čierne Kľačany , vo vlastníctve
Pozemkového spoločenstva združenia bývalých urbaristov obce Čierne Kľačany pre
Obec Čierne Kľačany a darovaním pozemkov vo vlastníctve Obce Čierne Kľačany ,
p.č. 2051 o výmere 6505 m², p.č. 284 o výmere 313m² a p.č. 1221 o výmere 1460 m²,
trvalé trávne porasty, kat.ú. Čierne Kľačany, pre Pozemkové spoločenstvo združenia
bývalých urbaristov obce Čierne Kľačany.
8. Zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech spoločností:
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, SPP, a.s., Bratislava, Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra a Slovak Telekom, a.s., Bratislava na nasledovnú
nehnuteľnosť:

Parc. č. 434/4 výmera 2254, register KN – C, zapísané na LV č. 709, druh pozemku - orná
pôda, katastrálne územie Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce

9. Zámer uzavrieť nájomnú zmluvu medzi obcou Čierne Kľačany a MAS – Mikroregiónu
Požitavie-Širočina s cieľom rekonštrukcie objektu požiarnej zbrojnice zo zdrojov
Leader, program rozvoja vidieka na obdobie 2007- 2013, opatrenie 4.2.
10. Valorizáciu platu starostu podľa zákona č. 154/2011 Z.z.
Výpočet z priemernej mzdy v NH, t.j. 805,- € x 1,98 x 1,7 = 2710,- € s platnosťou
od 1.1.2013.
Valorizáciu platu hlavnej kontrolórky obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 18 c.
Výpočet z priemernej mzdy v NH, t.j. 805,- € x 1,54 x 0,15 = 186,- € s platnosťou od
1.1.2013.
11. Zmenu rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na rok 2013 .
Presun finančných prostriedkov na strane výdavkov z údržby budovy kultúrneho domu
vo výške 600,- €, z toho sa v rozpočte vytvoria položky v sume 400,- € pre
Ochotnícky divadelný súbor v Čiernych Kľačanoch a v sume 200,- € pre ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v Čiernych Kľačanoch.

B/ Berie na vedomie :
1. Správu hlavnej kontrolórky č. 1/2013
2. Stanovisko HK k záverečnému účtu
3. Návrh na obnovenie knižničného fondu v miestnej knižnici.
4. Návrh na vyhotovenie a doplnenie orientačných a smerových tabúľ v obci

Návrhová komisia: Ing. Anna Števová,v.r.

....................................

p. Ľudovít Páleník,v.r.

....................................

Starosta obce: Ing. Milan Švec, Ph.D.,v.r.

V Čiernych Kľačanoch, 22.3.2013

.....................................

