UZNESENIA z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Zemianskych Sadoch, dňa 03.03.2022 o 18.45 hodine
____________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí prerokovalo:
A/15/2022– OZ berie na vedomie :
1. Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ
zo dňa 13.12.2021.
2. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021.
B/15/2022 – OZ schvaľuje :
1. VZN č.1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základných škôl.
2. Rozpočet ZŠ,MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022.
3. Záverečný účet obce za rok 2021.
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 7101,44 EUR.
5. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
6. a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Miestne komunikácie v obci
Zemianske Sady“ realizovaného v rámci výzvy „OPLZ-PO6-SC611-2021-2“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizovaného projektu
vo výške 5 %, čo predstavuje 3279,51 Eur z rozpočtu obce.
d) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Zemianske Sady.
7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2022.
8. V súlade s ustanoveniami § 7 ods.1, písm. e) a § 14 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení
A) Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1000 €
z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy
súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so
zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred
vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
a splnomocňuje starostu na uzavretie tejto Zmluvy.
B) v súvislosti so Zmluvou o spolupráci zmenu rozpočtu obce na rok 2022.
Ing. Roman Súkeník
starosta obce
Zemianske Sady
Vyvesené: 04.03.2022
Zvesené : 19.03.2022

