U Z N E S E N I E č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupite stva v Do anoch, konaného 27.3.2014 o 18.30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Do anoch
___________________________________________________________________________
OBECNÉ ZASTUPITE STVO
A) BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupite stva
(ďalej len „OZ“) konaného 6.2.2014
2. Výh adový rozpočet obce Do any na roky 2015 a 2016
3. Informáciu o zahájení prípravných prác na „Územný plán obce Do any –
Zmeny a doplnky“
B) SCHVAĽUJE:
1. Program OZ v zmysle pozvánky starostu Obce Do any
2. Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Vadovič, Peter Vizváry, Mgr. Stanislava
Oravcová
3. Overovate ov zápisnice v zložení: JUDr.Ida Konopová, PhD, Ing. Roman
Mikovič
4. Zapisovate ku: Mária Vranková
5. Správu o vykonanej inventarizácii majetku za rok 2013
6. Použitie prebytku hospodárenia: Prebytok rozpočtu v sume 26 986,65 € zistený
pod a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – použitie na tvorbu rezervného fondu obce v plnej
výške 26 986,65 €.
7. Záverečný účet obce Do any a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.
8 Rozpočet obce Do any na rok 2014
9. Plat starostu: Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov pod a § 5
ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.1.2014 plat starostu v sume, ktorá
sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 % t.j. na sumu 1 958,- €.
10. Úhradu za práce vykonané nad rámec Zmluvy o dielo č. 2/2013 – Rekonštrukcia
Domu smútku Do any
11. Realizáciu zámeru – Rekonštrukcia Domu smútku Do any – II. etapa.
12. Financovanie II. etapy Rekonštrukcie Domu smútku Do any z rezervného fondu
obce.
13. Osadenie dopravného značenia – zákaz vjazdu nákladným vozidlám okrem
dopravnej obsluhy a to pri vjazde na námestie Pažiť, vjazd do ulice Podvorná
v smere od Častej, vjazd z hlavnej ulice do uličky pri č.d. 290 a na križovatku pri
č.d. 410 – celkove 4 značky.
14. Osadenie značky „obytná zóna“ pri mestskej veži- vjazd smer Plantovisko a pri
č.d. 483/ p. Hudec/ – celkove 4 značky /2x začiatok a 2x koniec obytnej zóny/

C) ODKLADÁ:
1. Osadenie dopravného značenia v Uličke.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová, PhD.......................
Ing. Roman Mikovič...........................................
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