UZNESENIE č. 12/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Novoť,
konaného dňa 27. júna 2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
3. Správu o činnosti DHZ Novoť za rok 2012
4. Správu o kultúrnej činnosti obce Novoť v roku 2013
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
B) Schvaľuje bez výhrad
1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012
C) Schvaľuje
1. Prebytok hospodárenia v sume 15 364,46 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 15 364,46 €.
3. Hospodárenie ZŠ s MŠ Novoť a príspevkovej organizácie Prevádzka Novoť za rok 2012
4. Sociálnu výpomoc pre Emíliu Murínovú, Novoť č. 239 v sume 400,- €
5. Návrh poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na rok 2013 podľa priloženého
návrhu
6. Stravné poplatky v školskej jedálni ZŠ s MŠ Novoť podľa priloženého návrhu od 1. 9. 2013
7. Rozpočtové opatrenia č. 1/2013 v prílohe na základe predloženého návrhu
8. Navýšenie rozpočtu výdavkov súvisiacich s akciou „Okresná súťaž družstiev Dobrovoľnej
požiarnej ochrany“ počet súťažiach 450 a občania
9. Navýšenie rozpočtu v rámci osláv 80 rokov Dobrovoľného požiarneho zboru v Novoti
10. Výdavky na obecnú akciu „Novotská hrudka“
D) Súhlasí
1. s výstavbou budovy skladu a predajne pre stavebníkov Milana Boleka Novoť č. 210
a Petra Vojtkuliaka, bytom Novoť č. 201 podľa predloženého projektového návrhu
2. s výstavbou polyfunkčného domu pre stavebníka Antona Buľáka, bytom Novoť č. 310 podľa
predloženého projektového návrhu odsúhlaseného architektom, ktorý spracoval Územný plán obce
Novoť
E) Ukladá
1. Predložiť finančnej komisií rozbor skutočných výdavkov na výpočet normatívov ZŠ s MŠ
zodpovedný: Mgr. Ľuboš Paták
Termín: do 27. 9. 2013
2. Vyzvať Okresnú správu ciest, na doriešenie problému s rigolom, ktorý zaplavuje štátnu cestu
počas dážďov pri Hostinci u Gity, Novoť č. 161
zodpovedný: Jozef Brodec
Termín: ihneď
F) Odporúča
1. Starostovi zabezpečiť doplnenie inventáru kuchyne v kultúrnom dome a opraviť stoly
v sále kultúrneho domu.
G) Odkladá
1. Žiadosť Dušana Kozaňáka o odkúpenie budovy a pozemku Colnice Novoť č. 279

Bc. František Poleta
starosta

