OBEC

ŽITAVANY

Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecnej rady v Žitavanoch konaného dňa
2.6.2015

V Žitavanoch, dňa 2.6.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Návrh na rozpočtové opatrenie 2/2015 v rozpočte Obce Žitavany na rok 2015
4. Interpelácie
5. Ukončenie
K bodu č.1)
Otvorenie
Rokovanie otvoril a všetkých prítomných privítal Ing. Ľuboš Daniš.
K bodu č. 2)
Schválenie programu rokovania
V tomto bode bol predložený návrh programu rokovania.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Návrh na rozpočtové opatrenie 2/2015 v rozpočte Obce Žitavany na rok 2015
4. Interpelácie
5. Ukončenie
Obecná rada Obce Žitavany podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 1. zasadnutia Obecnej rady Obce Žitavany.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
0

Ing. Ľuboš Daniš, Mgr. Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš

K bodu č. 3)
Návrh na rozpočtové opatrenie 2/2015 v rozpočte Obce Žitavany na rok 2015
V tomto bode bol všetkým zúčastneným predstavený návrh rozpočtového opatrenia 2/2015 v
rozpočte Obce Žitavany na rok 2015
Obecná rada Obce Žitavany podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Obecnému
zastupiteľstvu v Žitavanoch

doporučuje schváliť

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
I. Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
nasledovne:

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia: 01.1.1
Ekonomická klasifikácia:
642001 „Neziskovým organizáciám - Benát“
620
„Odvody“
637005 „Špeciálne služby“ (geom. plány)
Spolu:

-

Ekonomická klasifikácia:
610
„Mzdy“
633016 „Reprezentačné“
635006 „Budov, priestorov a objektov“ (oprava vodárne ZŠ)
637001 „Školenia, kurzy, semináre“
637003 „Propagácia, reklama a inzercia“
Spolu:

+ 1.600,00 €
+ 1.400,00 €
+ 1.200,00 €
+ 200,00 €
+ 1.000,00 €
+ 5.400,00 €

1.400,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
5.400,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

II. Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:

Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia:
312012 „Zo ŠR na úhradu nákladov § 52“

+ 1.352,40 €

Príjmové finančné operácie
Ekonomická klasifikácia:
453
„Zostatok prostriedkov z predch. rokov, KZ 46“
513002 „Bankové úvery dlhodobé“

+ 927,46 €
+30.000,00 €

Spolu:

+32.279,86 €

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia: 01.1.1
Ekonomická klasifikácia:
637004 Všeob. služby ostatné, KZ 46
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, KZ 46

+ 563,60 €
+ 363,86 €

Funkčná klasifikácia: 04.1.2
Ekonomická klasifikácia:
633006 „Všeobecný materiál“, KZ 11T1 (§ 52)
633006 „Všeobecný materiál“, KZ 11T2 (§ 52)
633010 „Pracovné odevy, obuv a PP“, KZ 11T1 (§ 52)
633010 „Pracovné odevy, obuv a PP“, KZ 11T2 (§ 52)

+ 969,24 €
+ 171,04 €
+ 180,30 €
+ 31,82 €

Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia: 08.1.0
Ekonomická klasifikácia:
717001 „Realizácia nových stavieb“ (multif. inrisko)

+30.000,00 €

Spolu:

+32.279,86 €

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
0

Ing. Ľuboš Daniš, Mgr. Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš

K bodu č. 4)
Interpelácie
P. Mgr. Edita Grzybová a Ing. Milan Barabáš konštatovali, že počas obhliadky kúrenia v
kultúrnom zariadení (tzv. športovej hale) bolo zistené, že v niektorých miestnostiach, ktoré
nie sú využívané, sa zbytočne kúri. Nakoľko sa jedná o zbytočné úniky tepla a tým aj financií,
obecná rada odporúča starostovi, prípadne obecnému zastupiteľstvu resp. príslušnej komisii
vykonanie obhliadky spolu s špecializovanou a fundovanou osobou (inštalatérom), ktorý by
zhodnotil stav vykurovania v celom objekte, prípadne by navrhol také riešenie, ktoré by
zabránilo zbytočným únikom tepla.
P. Ing. Ľuboš Daniš predstavil poslancom návrh propagačných materiálov k 940. výročiu
obce.

K bodu č. 5)
Záver
Ľuboš Daniš všetkým zúčastneným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie Obecnej rady.

Ing. Ľuboš Daniš, v.r.
zástupca starostu obce

