OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zvolenská Slatina
zo dňa 27.06.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015
2. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2014, Správy z kontroly
3. OZ Podpoľanie – zaradenie územia do MAS na roky 2014-2020
4. Rozpočtové opatrenie č.2
5. Zriadenie vecného bremena cez Rybný potok
6. Počet poslancov, volebné obvody a úväzok starostu obce na nové volebné obdobie
2014 - 2018

Uznesenie č. 277
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
- Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015

Uznesenie č. 278
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
- Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2014

Uznesenie č. 279
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
berie na vedomie
a) Správu z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka
súkromnej umeleckej školy a centra voľného času so sídlom na území obce Zvolenská Slatina
- kontrola výdavkov Centra voľného času Heuréka Zvolenská Slatina so zameraním na
efektívnosť a hospodárnosť použitia prostriedkov poskytnutých obcou v roku 2012 na základe
predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2012.
b) Správu z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka

súkromnej umeleckej školy a centra voľného času so sídlom na území obce Zvolenská Slatina
- kontrola výdavkov Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka Zvolenská Slatina so
zameraním na efektívnosť a hospodárnosť použitia prostriedkov poskytnutých obcou v roku
2012 na základe predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2012.

Uznesenie č. 280
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
a) - zaradenie územia do pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Občianskeho združenia Podpoľanie
v programovacom období 2014 - 2020
b) - podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020

Uznesenie č. 281
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2
Návrh úpravy rozpočtu bežných príjmov a finančných operácií v mesiaci jún 2014
BP – Obec
položka 312 001 (16) kód zdroja 111(voľby prezidenta SR + voľby do EP)
+5 308 €
položka 312 001 (7) kód zdroja 11T1(vybr.aktív.opatr.na trhu práce UPSVaR)
+934 €
položka 312 001 (7) kód zdroja 11T2(vybr.aktív.opatr. na trhu práce UPSVaR)
+165 €
položka 312 001 (33) kód zdroja 11T1(podp.zamestnáv.nezamest. v samospráve UPSVaR) +774 €
položka 312 001 (33) kód zdroja 11T2(podp.zamestnáv.nezamest. v samospráve UPSVaR) +137 €
položka 312 001 (33) kód zdroja 13T1(podp.zamest.nezamest. v samospráve UPSVaR)
+388 €
položka 312 001 (33) kód zdroja 13T2(podp.zamest.nezamest. v samospráve UPSVaR)
+69 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BP - ZŠ s MŠ
položka 312 001 (12) kód zdroja 111(školské potreby)
+847 €
položka 312 001 (29) kód zdroja 11T1(MPC)
+4 902 €
položka 312 001 (29) kód zdroja 11T2(MPC)
+865 €
položka 312 001 (29) kód zdroja 13T1(MPC)
+1 517 €
položka 312 001 (29) kód zdroja 13T2(MPC)
+268 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FO - Obec
položka 454 002 kód zdroja 46
+410 000 €
(prevod peňažných prostriedkov z peňažných fondov obce
-prevádzkový fond – z prebytku rozpočtového hospodárenia r. 2013
-rekonštrukcia MK Športová)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet príjmov obce + ZŠ s MŠ k 31.03.2014
1 424 662 €
Úprava bežného rozpočtu príjmov obce
+7 775 €
Úprava bežného rozpočtu príjmov ZŠ s MŠ
+ 8 399 €
Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií obce
+410 000 €

Upravený rozpočet príjmov obce + ZŠ s MŠ k 30.06.2014
1 850 836 €
Návrh úpravy rozpočtu bež.a kapit.výdavkov v mesiaci jún 2014
BV - Obec
položka 621 01.1.1.6 kód zdroja 111(voľby - odvody do VZP)
+237 € 1.1
položka 623 01.1.1.6 kód zdroja 111(voľby - odvody do ostat. zdr. poisť.)
+141 € 1.1
položka 625 001 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – odv. na nemoc. poist.)
+9 € 1.1
položka 625 002 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – odv. starob. poist.)
+90 € 1.1
položka 625 003 01.1.1.6 kód zdroja 111 (voľby – odv. na úraz. poist.)
+5 € 1.1
položka 625 004 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – (odv. na inv. poist.)
+19 € 1.1
položka 625 005 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – odv. na poist. v nezamest.)
+6 € 1.1
položka 625 007 01.1.1.6 kód zdroja 111(voľby - odvody do RFS)
+30 € 1.1
položka 632 003 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – poštovné, hovorné)
+42 € 1.5
položka 633 006 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – spotreba materiálu)
+50 € 1.6
položka 633 016 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – reprezentačné-občerstvenie) +157 € 1.6
položka 634 001 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – spotreba PHM)
+8 € 1.7
položka 637 014 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – stravovanie )
+738 € 1.8
položka 637 026 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – odmeny členom OVK )
+3 135 € 1.4
položka 637 027 01.1.1.6 kód zdroja 111
(voľby – odm. pomoc. prac. silám)
+641 € 1.8
KV – Obec
položka 717 002 (3) 06.2.0 kód zdroja 46(rekonštrukcia MK Športová)
+410 000 € 3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet výdavkov obce + ZŠ s MŠ k 31.03.2014
1 424 662 €
Úprava bežného rozpočtu výdavkov obce
+5 308 €
Úprava kapitálového rozpočtu výdavkov obce
+410 000 €
Úprava bežného rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ (zo ŠR)
+8 399 €
Upravený rozpočet výdavkov obce + ZŠ s MŠ k 30.06.2014
1 848 369 €

Uznesenie č. 282
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
- zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle ustanovenia § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka,
medzi Obcou Zvolenská Slatina – ako povinným z vecného bremena a Ing. Jozefom Dobrotkom s
manž. Denisou Dobrotkovou rod. Miľanovou, bytom Sliač, Rybárska 291/17 - ako oprávnenými
z vecného bremena.
- Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena bezodplatne na dobu neurčitú, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok bude slúžiť na premostenie
a zriadenie prístupu – vstup, prechod a prejazd peši a na motorových vozidlách - k rodinnému domu
v k. ú. Zvolenská Slatina parc. reg. C KN č.600/4 zapísanej na LV č. 3037, v rozsahu vymedzenom
GP č. 37056565-35/14 zo 4.04.2014, vyhotoviteľ Ing. Smolková Beáta geodetické práce, V.P. Tótha,
960 01 Zvolen, ktorý bol overený Okresným úradom, katastrálnym odborom vo Zvolene dňa
10.04.2014 pod č. 61-171/2014, na časť pozemkovej nehnuteľnosti označenej ako parc. reg. C č.
2016/1 vodná plocha vo výmere 25m2 , zapísanej na LV č. 1136. Všetky náklady spojené s návrhom
vecného bremena do katastra nehnuteľností, ako aj s jeho budúcim zrušením, znášajú oprávnení
z vecného bremena.

Uznesenie č. 283
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na základe § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
určuje
že na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 bude starosta obce Zvolenská Slatina vykonávať funkciu
v celom rozsahu ( na plný úväzok).

Uznesenie č. 284
- Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 11 ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
- na volebné obdobie 2014 -2018 9 poslancov OZ volených v jednom volebnom obvode.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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