OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zvolenská Slatina
zo dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Návrh VZN č 4/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO
2. Návrh VZN č 5/2013 o dani z nehnuteľností
3. Návrh VZN č 6/2013 o miestnej dani za ubytovanie
4. Návrh VZN č 7/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských
zariadení
5. Návrh VZN č 8/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra
voľného času
6. Návrh VZN č 9/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
7. Návrh rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015,2016.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
9. Rozpočtové opatrenie
10. Žiadosť o poskytnutie NFP z OP zdravotníctvo

Uznesenie č. 238
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO

Uznesenie č. 239
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 5/2013 o dani z nehnuteľnosti

Uznesenie č.240
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 6/2013 o miestnej dani za ubytovanie

Uznesenie č. 241
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 7/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských
zariadení

Uznesenie č. 245
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 8/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra
voľného času

Uznesenie č. 246
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 9/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Uznesenie č. 247
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
a)

schvaľuje

rozpočet na rok 2014 bez pripomienok
b)

berie na vedomie

rozpočet na roky 2015,2016

Uznesenie č. 248
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Uznesenie č. 249
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4
Návrh úpravy rozpočtu bež.a kapit.príjmov v mesiaci december 2013
BP – Obec
položka 223 001
+ 679 €
(vstupné – rodáci)
položka 292 006
+ 659 €
(z náhrad poistného plnenia)
položka 312 001 (6) kód zdroja 11T1
+ 14 450 €
(dotácia FSR TSP)
položka 312 001 (6) kód zdroja 11T2
+ 2 550 €
(dotácia FSR TSP)
položka 312 001 (10) kód zdroja 111
+ 1 600 €
(dotácia strava žiakov v hmotnej núdzi)
položka 312 001 (16) kód zdroja 111
+ 2 240 €
(dotácia – voľby VUC)
položka 312 001 (25) kód zdroja 111
+ 1 822 €
(dotácia Recyklačný fond)
položka 312 001 (27) kód zdroja 111
+ 113 €
(dotácia CO)
položka 312 001 (31) kód zdroja 11T1
+ 2 620 €
(dotácia – protipovodňové opatrenia 2)
položka 312 001 (31) kód zdroja 11T2
+ 462 €
(dotácia – protipovodňové opatrenia 2)
položka 312 001 (33) kód zdroja 11T1
+ 775 €
(dotácia – UPSVaR administratíva)
položka 312 001 (33) kód zdroja 11T2
+ 137 €
(dotácia – UPSVaR administratíva)
KP - Obec
položka 233 001 kód zdroja 43
+ 12 190 €
(príjmy z predaja pozemkov)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BP - ZŠ s MŠ
položka 312 001 (12) kód zdroja 111
+731 €
(dotácia – školské potreby )
položka 312 001 (29) kód zdroja 11T1
+6 580 €
(Metod.-pedagog.centrum)
položka 312 001 (29) kód zdroja 11T2
+1 161 €
(Metod.-pedagog.centrum)
položka 312 001 (34) kód zdroja 111
+1 730 €
(odchodné – ZŠ s MŠ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Upravený rozpočet príjmov obce + ZŠ s MŠ k 31.08.2013
1 459 184 €
Úprava bežného rozpočtu príjmov obce
+ 28 107 €
Úprava kapitálového rozpočtu príjmov obce
+ 12 190 €
Úprava bežného rozpočtu príjmov ZŠ s MŠ
+ 10 202 €

Upravený rozpočet príjmov obce + ZŠ s MŠ k 13.12.2013
Návrh úpravy rozpočtu – navýšenie bežných výdavkov - december 2013
BV – zdroj 111
položka 621 – kapitola obec 01.1.1.6
(odvody do VZP - voľby)
BV – zdroj 111
položka 632 001 – kapitola obec 01.1.1.6
(energie - voľby)
BV – zdroj 111
položka 632 003 – kapitola obec 01.1.1.6
(telefónne poplatky - voľby)
BV – zdroj 111
položka 633 006 – kapitola obec 01.1.1.6
(všeobecný materiál - voľby)
BV – zdroj 111
položka 633 016 – kapitola obec 01.1.1.6
(reprezentačné - voľby)
BV – zdroj 111
položka 634 001 – kapitola obec 01.1.1.6
(spotreba PHM - voľby)
BV – zdroj 111
položka 637 014 – kapitola obec 01.1.1.6
(stravovanie - voľby)
BV – zdroj 111
položka 637 026 – kapitola obec 01.1.1.6
(odmeny členom OVK - voľby)
BV – zdroj 111
položka 637 027 – kapitola obec 01.1.1.6
(odmeny na dohody - voľby)

1 509 683 €
+22 €

1.1

+26 €

1.5

+20 €

1.5

+20 €

1.6

+72 €

1.6

+7 €

1.7

+335 €

1.8

+1 425 €

1.4

+313 €

1.8

____________________________________________________________________________________________________

BV – zdroj 111
položka 642 026 - kapitola základné vzdelanie 09.1.2
(strava žiakov v hmotnej núdzi)

+1 600 €

9.2

___________________________________________________________________________________________________

Návrh úpravy rozpočtu – presun bežných výdavkov - december 2013
položka 633 001 – kapitola obec 01.1.1.6
(interiérové vybavenie )
položka 633 006 – kapitola obec 01.1.1.6
(všeobecný materiál )
položka 633 010 – kapitola obec 01.1.1.6
(pracovné odevy a pracovné pomôcky /
položka 633 013 – kapitola obec 01.1.1.6
/softvér/
položka 637 004 – kapitola obec 01.1.1.6
/všeobecné služby/
položka 637 006 – kapitola obec 01.1.1.6
/náhrady/
položka 637 027 – kapitola obec 01.1.1.6
/odmeny na základe dohôd/
položka 633 004 – kapitola klubové a kultúrne zariadenia 08.2.0.3
/prev.stroje,čerpadlá/

-300 €

1.6

-2 200 €

1.6

-530 €

1.6

- 500 €

1.6

- 5 125 €

1.8

- 400 €

1.8

- 1 975 €

1.8

- 350 €

11.3

položka 635 004 – kapitola klubové a kultúrne zariadenia 08.2.0.3
/údržba prev.strojov,zariadení,techniky/
položka 633 002 – kapitola knižnica 08.2.0.5
/výpočtová technika/
položka 635 006 – kapitola knižnica 08.2.0.5
/údržba priestorov /
položka 635 006 – kapitola kultúrny dom 08.2.0.9
/údržba priestorov,budov/
položka 642 014 – kapitola sociálna pomoc občanom 10.7.0
/príspevok na pohreb/
položka 642 026 – kapitola sociálna pomoc občanom 10.7.0
/príspevok – detský domov/

- 100 €

11.3

- 500 €

11.2

- 200 €

11.2

- 5 000 €

11.1

- 800 €

14.2

- 11 400 €

14.1

____________________________________________________________________________________________________

položka 632 001 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/energie/
položka 633 004 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/prev.stroje,čerpadlá/
položka 633 006 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/všeobecný materiál/
položka 635 004 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/údržba ČOV/
položka 637 004 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/všeobecné služby/
položka 637 005 – kapitola nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
/prev.ČOV, odborný dozor/
položka 632 001 – kapitola verejné osvetlenie 06.4.0
/energie/
položka 635 006 – kapitola verejné osvetlenie 06.4.0
/údržba verejného osvetlenia/
položka 637 004 – kapitola bytové hospodárstvo 06.6.0
/všeobecné služby/
položka 635 004 – kapitola rekreačné a športové služby 08.1.0
/údržba prev.strojov,zariadení/
položka 635 006 (3) – kapitola rekreačné a športové služby 08.1.0
/všeobecné služby/
položka 635 006 – kapitola miestny rozhlas 08.3.0
(údržba MR)
položka 635 006 – kapitola náboženské služby 08.4.0
(údržba cintorína)
Upravený rozpočet výdavkov obce + ZŠ s MŠ k 31.08.2013
Úprava bežného rozpočtu výdavkov obce
Upravený rozpočet výdavkov obce + ZŠ s MŠ k 13.12.2013

Uznesenie č. 250
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine
schvaľuje

+ 1 300 €

6.2

+ 700 €

6.2

+ 700 €

6.2

+ 1 400 €

6.2

+ 500 €

6.2

+ 1 000 €

6.2

+ 3 000 €

12.2

+ 1 200 €

12.2

+ 16 400 €

13.1

+ 400 €

10.1

+ 700 €

10.1

+ 750 €

4.1

+ 1 330 €
1 420 448 €
+ 3 840 €
1 424 288 €

12.1

a)
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy z Operačného programu Zdravotníctvo, Prioritná
os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia
a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v rámci realizácie Lokálnej
stratégie komplexného prístupu, kód výzvy OPZ 2013/2.1/01 za účelom realizácie projektu:
1. názov projektu:
„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Zvolenská Slatina“,
2. výška celkových výdavkov na projekt: 942 003,24 EUR,
3. výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 861 526,51 EUR,
4. výška spolufinancovania projektu obcou Zvolenská Slatina z celkových oprávnených
výdavkov: 43 076,33 EUR,
5.výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 80 476,73 EUR,
6. spôsob financovania projektu: vlastné zdroje z rozpočtu obce Zvolenská Slatina,
b)
zabezpečenie realizácie uvedeného projektu obcou Zvolenská Slatina po schválení žiadosti
o NFP a zabezpečenie finančných zdrojov na projekt v rozpočte obce
c)
spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci
Zvolenská Slatina“:
1. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt v sume 43 076,33 EUR.
2. 100% z celkových neoprávnených výdavkov na projekt v sume 80 476,73 EUR

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

