Uznesenie

č. 15/2013

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 3. 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
1./ b e r i e na v e d o m i e:
a./ Plnenie finančného a programového rozpočtu obce Vozokany a hodnotiacu správu
programového rozpočtu obce za kalendárny rok 2012
b./ Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly - vykonanie kontroly hospodárenia obce
k 31.12.2012 - hlavný kontrolór obce
c./ Vykonanie inventarizácie majetku obce a správu inventarizačnej komisie o výsledku
z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2012
d./ Návrh Záverečného účtu obce za rok 2012 a výročnú správu obce za rok 2012
e./ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vozokany za rok 2012
f./ Oznámenie funkcií, zamestnaní, príjmoch a majetkových pomeroch starostu obce
za kalendárny rok 2012 – p. Jaroslav Bazala
g./ Úpravu platu starostu obce od 01.01.2013 v zmysle platnej legislatívy
h./ Návrh – uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci a uskutočnenie hodovej zábavy
v obci
i./ Návrh – financovanie školstva – Centrá voľného času – odsúhlasenie výšky poskytovanej dotácie
na CVČ na 1 dieťa z rozpočtu obce – z poukazovaných podielových daní
2./ s c h v a ľ u j e:
a./ Plnenie finančného a programového rozpočtu obce Vozokany a hodnotiacu správu
programového rozpočtu obce za kalendárny rok 2012 bez pripomienok
b./ Záznam z vykonanej následnej finančnej kontroly - vykonanie kontroly hospodárenia obce
k 31.12.2012 - hlavný kontrolór obce - bez pripomienok
c./ Vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2012 bez pripomienok
d./ Individuálnu účtovnú závierku obce k 31.12.2012 bez pripomienok
e./ Záverečný účet obce Vozokany za rok 2012 bez výhrad
f./ Výsledok hospodárenia obce a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za
kalendárny rok 2012 – odvod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012 vo výške
8 843,36 € do rezervného fondu obce
g./ Výročnú správu obce Vozokany za rok 2012 bez pripomienok
h./ Plat starostu obce s účinnosťou od 01.01.2013 podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z.
v sume : 600,00 € mesačne
i./ Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.4.2013 –financovanie podľa
schváleného rozpočtu obce
j./ Uskutočnenie hodovej zábavy v obci v mesiaci máj 2013
k./ Poskytovanie dotácie na úseku školstva v rámci originálnych kompetencií obce - Centrá voľného
času – výška dotácie : 48,00 € na 1 dieťa/rok
Vozokany, 14.03.2013

Jaroslav Bazala
starosta obce

