
UZNESENIE

Z XII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 31.03.2017   o 19,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I. Berie  na vedomie:

1. Plnenie  uznesení  z XI.  zasadnutia   OZ   zo dňa  16.12.2016

2. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-02/2017 

3. Informatívnu správu o hospodárení obce za obdobie 01-03/2017

4. Informatívnu správu o žiadostiach o NFP na rok 2017 

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zriadenie novej webovej stránky obce

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                         starosta obce 
...............................................



UZNESENIE

z XIII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 16.06.2017   o 19,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I  . Berie na vedomie:  

1. .Plnenie  uznesení  z XII.  zasadnutia   OZ   zo dňa  31.03.2017
2.  Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2017
3.  Informatívnu správu o hospodárení obce za obdobie 01-05/2017
4. Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok
2016
5.  Výročnú správu o hospodárení obce Nižná Sitnica za rok 2016.
6.  Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok
2016
7.  Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2016

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
4. Použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške

2.133,21 EUR
5. Účtovný  výsledok  hospodárenia  za  rok  2016  zisk  vo  výške  12.615,00  €  zúčtovať  do

nerozdeleného zisku minulých rokov.
6. Úpravu rozpočtu obce pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle ustanovenia

§  14  ods.2,  zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: ( v
prílohe)

7. Spoluúčasť  obce vo výške 20 % z celkovej výšky dotácie podľa VZN PSK č.  57/2017,
Program 2  KULTÚRA,na projekte "U Šitnici na valale",termín realizácie 03-10/2017.

8. Dofinancovanie  projektu  "U Šitnici  na valale"  z  vlastných  prostriedkov  obce do  výšky
1.500,00 €

9. Spoluúčasť  obce  vo  výške  10% z  poskytnutej  dotácie  v  prípade  úspešnosti  žiadosti  o
poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, účel použitia
Odstránenie havarijného stavu na budove Domu smútku.

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polrok 2017

Overovatelia:          
                                                                                                    Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                                        starosta obce 

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



 UZNESENIE

Z XIV. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 17.07.2017   o 18,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:
1. .Plnenie  uznesení  zo XIII.  zasadnutia   OZ   zo dňa  16.06.2017
2.   Informatívnu  správu  o  finančnom,  technickom a  materiálnom zabezpečení  kultúrno
spoločenskej akcie s názvom U Šitnici na valale s termínom realizácie 22.07.2017
    

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Finančné, technické a materiálové zabezpečenie kultúrnej akcie " Šitnici na valale."

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                         starosta obce 
...............................................



UZNESENIE

Z XVI. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 4.12.2017   o 18,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:
1. .Plnenie  uznesení  z XV.  zasadnutia   OZ   zo dňa  29.09.2017
2. Návrh rozpočtu obce Nižná Sitnica na rok  2018
3. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
4. Návrh VZN č.2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunále odpady a
drobné stavebné  odpady na území obce Nižná Sitnica.
    

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vnútorný predpis obce Nižná Sitnica  o poplatkoch za poskytovanie  miestnych služieb

Obecného úradu Nižná Sitnica.

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                               starosta obce 
...............................................



UZNESENIE

zo XVII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 16.12.2017   o 17,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:

1. Plnenie  uznesení  zo  XVI.  zasadnutia   OZ   zo dňa  04.12.2017
2.  Informáciu o hospodárení obce 2015-2017
3. Viacročný rozpočet na roky 2019-2020
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2018
    

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Úpravu rozpočtu 2017 rozpočtovým opatrením č 3/207  v zmysle ustanovenia § 14 ods.2,

zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
                     BP : +13.745,00                                              BV:  +13.745,00
                     KP:             0,00                                              KV:             0,00
                     FO:             0,00                                              FO:             0,00

            Upravený rozpočet po 3. úprave v roku 2017: Príjem: 144.300, Výdaj: 144.300

4. Rozpočet obce Nižná Sitnica na rok 2018
PRÍJEM SPOLU: 105.500,00 €                     VÝDAJ SPOLU:  105.500,00 €

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica na I. Polrok 2018
7. Vytvorenie opravnej položky k pohľadávke za TKO vo výške 24,00 €, v zmysle § 20 zákona
č. 595/2003 Zz...

8. Zmena odpisového plánu -skrátenie  zostatkovej  doby životnosti,  pri  prehodnotení  doby
odpisovania od 1.1.2018 pri  majetku evidenčné číslo:  1/383, 5/2006, 30/2012, 31/2012,
32/2012, 32/12 / evidenčné karty majetku v prílohe zápisnice/.

9. Inventarizácia majetku k 31.12.2017
     10.  
II.  Uznáša sa:

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                         starosta obce 
...............................................




