
U Z N E S E N I A 
č. 4/2017, č. 5/2017, č. 6/2017, č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017  

  

z 2. riadneho zasadnutia OZ 

v Stredných Plachtinciach konaného dňa 15. júna 2017  

 

 

UZNESENIE Č. 4/2017 
K bodu č. 2) – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

          Predkladá: starosta obce 

         Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) schvaľuje 

Návrhovú komisiu v zložení: p. Dušan Šúňava a p. Mgr. Jaroslav Ďuriš 

za overovateľov zápisnice :   p. Viera Červočová a  p. Ing. Pavel Španiel 
 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných :          4               Počet neprítomných :           3               Nehlasovalo:             0         
Za:                                   4               Proti:                                    0             Zdržalo sa:             0   

 

 

UZNESENIE Č.5/2017 
K bodu č. 3) – Kontrola plnenia uznesení 

         Predkladá: starosta obce 

         Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) prerokovalo 

Správu o plnení uznesení 

 

b) berie na vedomie 

         Kontrolu plnenia uznesenia s tým, že uznesenie č.1/2017 bolo splnené. 

 

 

UZNESENIE Č. 6/2017 
K bodu č. 4) – Prejednanie Záverečného účtu obce za rok 2016 

         Predkladá: starosta obce 

         Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) prerokovalo 

Záverečný účet obce za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolorky obce 

 

b) berie na vedomie 

      Stanovisko hlavnej kontrolorky obce k Záverečnému účtu obce  za rok 2016 

 

c )   schvaľuje 

       Záverečný účet obce za rok 2016 s výhradou 

 

d )   schvaľuje 

       Tvorbu rezervného fondu vo výške 37,38 € 



 

 

e )   ukladá 

       Vykonať overenie hospodárenia za rok 2016 auditorom v zákonom stanovenej lehote 

 
   Výsledok hlasovania: 

    Počet prítomných :             4            Počet neprítomných :        3                    Nehlasovalo:              0   
    Za:                                      4            Proti:                                  0                 Zdržalo sa:              0                                                                                                                                                                                    
 

 

UZNESENIE Č. 7/2017 
K bodu č. 5) – Prejednanie Výročnej správy obce za rok 2016 

        Predkladá: starosta obce 

        Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) prerokovalo 

Výročnú správu obce za rok 2016 

 

b) berie na vedomie 
Výročnú správu obce za rok 2016 

 

 

UZNESENIE Č. 8/2017 
K bodu č. 6 ) – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2017 

        Predkladá: hlavná kontrolórka obce v písomnej forme 

        Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) prerokovalo 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na II.polrok 2017 

 

b) schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na II.polrok 2017 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných :          4               Počet neprítomných :           3                  Nehlasovalo:                0 
Za:                                   4               Proti:                                    0               Zdržalo sa:                0  
 

                                                                                                 

UZNESENIE Č. 9/2017 
K bodu č. 7) – Prejednanie možností zapojenia sa obce do výzvy obstarania kompostérov   

                       v rámci projektu Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

                       odpadov vzniknutého pri údržbe zelene v domácnosti       

        Predkladá: starosta obce 

        Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach 

 

a) prerokovalo 

Možnosť zapojenia sa našej obce do výzvy 

 

 

 

 



b) schvaľuje 
          Zapojenia sa obce do výzvy obstarania kompostérov v rámci projektu Podpora  

           predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutého pri údržbe  

           zelene v domácnosti. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. 

   

  c )    schvaľuje   
           V prípade úspešnosti vo výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 5 % spolufinancovanie 

           obce.   

         
Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných :           4              Počet neprítomných :           3                  Nehlasovalo:                0 
Za:                                    4              Proti:                                    0               Zdržalo sa:                 0                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ............................................... 

                                                                                                                                         Štefan Benko, 

                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


