OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI, 094 35 SOĽ 161

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 20.04.2012 prijalo

U Z N E S E N I E č. 10/2012,
ktorým
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (riaditeľa ZŠ) vykonávajúceho verejnú
službu podľa ust. §-u 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme a v súlade s ust. §-u 54 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Správu audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti účtovnej závierky,
spracovanej účtovnou jednotkou Obec Soľ so sídlom v obci Soľ k 31.12.2011
s prílohami.
B. SCHVAĽUJE:
1. Vnútorný prepis pre vedenie účtovníctva č. 1/2012
2. Interná smernica č. 2/2012 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely.
3. Interná smernica č. 3/2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce.
4. Interná smernica č. 4/2012 o zúčtovaní transferov obce, prijatých na bežné
a kapitálové výdavky a normatívnych prostriedkov pre základnú školu s právnou
subjektivitou.
5. Interná smernica č. 5/2012 – Účtovná uzávierka a účtovná závierka
6. Smernica č. 6/2012 pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov
7. Smernica č. 7/2012 o poskytovaní cestovných náhrad, ostatných náhrad a vlastných
motorových vozidiel pri pracovných cestách
8. Smernica č. 8/2012 Zásady vedenia pokladnice
9. Smernica č. 9/2012 Režim finančných a peňažných fondov

10. Smernica č. 10/2012 Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, evidencia,
odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku
11. Smernica č. 11/2012 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
12. Smernica č. 12/2012 Účtovný rozvrh
13. Plat starostu obce vo výške 1,56 násobku základného platu v súlade so zákonom č.
253/1994 Z. z. o právnom postavený a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení n. p. podľa § 4 ods. 2, 4 a 9, t. j. v celkovej výške
2 428,50 €.
14. Plat zástupcu starostu vo výške 4 % základného mesačného platu starostu určeného
podľa § 3 a § 4 zák č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení n. p. zvýšenú o 1,65 násobok (Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Soli schválené dňa 12.08.2011zmena čl. 2 ods. 1).
15. Mesačnú odmenu obecnej kontrolórke vo výške 20 % k platu pri úväzku 0,15 podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. v súlade s § 18c
ods. 1 a 5.
16. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Soľ: Bc. Michala Kureja, Jozefa
Bertu, Jána Šopiaka, Jozefa Halasa.
17. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ Soľ: Mgr. Janu Bertovú,
Ing. Jána Bubnára.
18. Prenájom priestorov kultúrneho domu v Soli Občianskemu združeniu NADENAŠ
pre účely usporiadania 12. ročníka rómskeho hudobného festivalu „BAŠAV
MANGE BAŠAV“ dňa 17. júna 2012 a príspevok z rozpočtu obce vo výške 100 €
na túto kultúrnu akciu, s podmienkou, že sa podujatie ukončí do 20.00 hod.
19. Príspevok hudobnej kapele Prázdny kríž vo výške 100 € na vydanie hudobného
albumu pod názvom Únik.
20. a) investičný zámer na výstavbu Nájomné byty nižšieho štandardu pre sociálne
odkázaných občanov, SO 12 - Vonkajšie osvetlenie s celkovým rozpočtovým
nákladom vo výške 41 473 €,
b) predloženie žiadosti o dotáciu na stavbu uvedenú pod písm. a) Úradu vlády SR
na základe Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity;
c) financovanie zámeru stavby uvedenej pod písm. a) vo výške minimálne 5 %
celkových nákladov stavby, maximálne vo výške 11 494 € (t. j. 27,72 %).
21. a) prijatie úveru: kontokorentného – úveru – samospráva – rámec vo výške 50 000
EUR na financovanie potrieb bežného rozpočtu obce pre rok 2012 so splatnosťou
na 12 mesiacov.
b) poskytnutie zabezpečenia vyššie uvedeného úveru vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky obce a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
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22. Uzavretie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu súp. č. 545 po zomrelom
Mariánovi Bílom s jeho synom Martinom Bilým, bytom Soľ 545 s platnosťou
od 1.5.2012.

C. P O V E R U J E :
1. Starostu obce na jednanie s Obcou Rudlov o prenájme futbalového ihriska
na zápasy pre TJ Róma.

Ing. Jozef Berta
starosta
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