

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 03.09.2012


Uznesenie č. 62/2012 – OZ berie na vedomie správy z kontrol hlavného kontrolóra:
1/ Záznam z kotroly Multifunkčného ihriska za 1.polrok 2012
2/ Záznam z kontroly plnenia rozpočtu za 2. štvrťrok 2012 /stav k 30.06.2012/
3/ Zápisnica z kontroly objektu Jeseň Života, príspevková organizácia za rok 2011
4/ Zápisnica z kontroly objektu Jeseň, nezisková organizácia za rok 2011
           
 Za: 9 poslancov
  
            

Uznesenie č. 63/2012 – OZ splnomocňuje starostu obce schvaľovať presuny v rámci rozpočtových kapitol do výšky 400 €. S účinnosťou od 04.09.2012.
Zodpovední: hl. ekonómka, starosta obce

						Za: 9 poslancov
	 
						

Uznesenie č. 64/2012 – OZ berie na vedomie správy z kontrol hlavného kontrolóra:
1/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  
    Predmet: Výkon predbežnej finančnej kontroly za rok 2011
2/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
   Predmet: Náležitosti účtovných dokladov a poskytovanie preddavkov v roku 2011
3/  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
   Predmet: Vyúčtovanie poskytnutých dotácií v roku 2011  
                   
	                                                           Za: 9 poslancov
	                                                                  
           

Uznesenie č. 65/2012 –  OZ poveruje starostu zabezpečením vyhlásenia a zverejnenia
         výberového konania na obstaranie kamery na kompu v Záhorskej Vsi. /Navrhnutá
         komisia pre výberové konanie: p. Malíková, p. Nechala , JUDr. Repár, p. Biesik/.
         Termín: 01.10.2012.
Zodpovedný: starosta obce
                                				            Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/  
           

Uznesenie č. 66/2012 – OZ schvaľuje nákup dopravného zrkadla kruhového s priemerom 
           900 mm, ktoré bude osadené na námestie Povodne. Termín: do 01.10.2012.
Zodpovedný: starosta obce

						Za: 9 poslancov

Uznesenie č. 67/2012 – OZ navrhuje nepredĺžiť zmluvu s bezpečnostnou službou Aegis Eu  
           s.r.o., Bratislavská 700/2, 900 46  Most pri Bratislave. Platnosť zmluvy končí dňa
          15.09.2012.

						Za: 8 poslancov
						Zdržal sa: 1 poslanec /p.Biesik/

Uznesenie č. 68/2012 – OZ na základe sťažnosti p. Danihela upozornilo p. Šéryovú, aby  riadne dodržiavala zákon o vodení psov na verejných priestranstvách.

						Za: 9 poslancov
						
Uznesenie č. 69/2012 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

						Za: 9 poslancov
						
    




Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth



	

