OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SOLI, 094 35 SOĽ 161

Obecné zastupiteľstvo v Soli na svojom zasadnutí dňa 22.08.2014 prijalo

U Z N E S E N I E č. 27/2014
A. P R E R O K O V A L O :
1. Protest prokurátora č. Pd 53/14/7713-6 zo dňa 19.08.2014 podľa § 22 ods. 1
písm. b) v spojení s § 26 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov proti bodu A, ods. 6 uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Soľ č.
6/2011 z 20.09.2011, ktorým Obecné zastupiteľstvo Soľ schválilo priamy predaj
majetku obce pre kupujúcich Ing. Jána Maskaľa a manţelku Ing. Drahomíru
Maskaľovú, spoločne bytom Soľ 447.

C. BERIE NA VEDOMIE:
Kontrolu plnenia uznesení
Správu obecného kontrolóra za 1. polrok 2014
Rozbor hospodárenia obce Soľ za 1. polrok 2014
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca (novozvoleného riaditeľa ZŠ)
vykonávajúceho verejnú sluţbu podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s ust. § 54 zákona č. 312/2001 Z.
z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
5. Informáciu o Správe o výsledku kontroly na mieste v súvislosti so ţiadosťou
o záverečnú platbu projektu Regenerácia obce Soľ zo strany odboru SO/RO pre
ROP PSK v Prešove zo dňa 17.6.2014 a informáciu o záveroch vládneho auditu
projektu Regenerácia obce Soľ zo strany Správy finančnej kontroly v Košiciach
– Čiastkovú správu z vládneho auditu č. A585 zo dňa 19.08.2014 a prijatých
opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
1.
2.
3.
4.

D. SCHVAĽUJE:
Zmeny rozpočtu ZŠ Soľ na rok 2014 – II. Zmena
Zmeny rozpočtu Obce Soľ na rok 2014 – II. zmena
Prevádzkový poriadok posilňovne
Otváracie hodiny v novootvorenej predajni Mäsiareň Family, Soľ 162, takto:
pondelok:
7.00 hod.- 12.00 hod.
utorok-piatok: 7.00 hod.- 16.30 hod.
sobota:
6.00 hod.- 12.00 hod.
5. Dotáciu z rozpočtu obce na činnosť ZO Jednoty dôchodcov vo výške 250 €
na rok 2014.
1.
2.
3.
4.

6. Ţiadosť p. Oľgy Dankovičovej o rozdelenie nájomnej zmluvy na nebytové
priestory v dome sluţieb na dve zmluvy, a to nasledovne: Reštaurácia „U
poľovníka“ s podlahovou plochou 73 m2 pre Petra Dankoviča, ktorý dlhodobo
prevádzkuje túto reštauráciu a zvyšné nebytové priestory vo výmere 76,35 m2
pre Oľgu Dankovičovú za rovnakých podmienok, ako boli schválené uznesením
č. 24/2014, bod B. ods. 5 dňa 21.02.2014 s platnosťou od 01.09.2014.
E. URČUJE:
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, na nové volebné obdobie rokov 2014 – 2018 výkon
funkcie starostu obce v rozsahu 1,0, t. j. v plnom rozsahu.
2. Podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznesením č. 27/2014, E.2 zo dňa 22.08.2014 určilo
počet 9 poslancov pre nové volebné obdobie r. 2014 – 2018.

Zapísala: Ing. Emília Kopková
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