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ZÁZNAM

O

KONTROLE

2 / 2013 Uznesenia
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, bola vykonaná dňa 18.04.2013
kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za mesiac marec 2013.
Zasadnutie OZ 20.03.2013
05/13 C – VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2013. Hlavný kontrolór obce zapracuje kontrolu
použitia finančných prostriedkov do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.
08/13 D – Rozpočet na roky 2013 -2015 – prvá úprava
Obecné zastupiteľstvo schválilo prvú zmenu rozpočtu nasledovne:

Príjmy: podielové dane vo výške 125 917 € oproti 100 000 €, transfer z KŠÚ vo výške
387 808 € oproti 400 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 2 000 € oproti 0 €.
Výdavky bežné: údržba výpočtovej techniky vo výške 700 € oproti 200 €, originálne
kompetencie ZŠ Benice – ŠKD, ŠJ, SŠKD ABC, CVČ vo výške 56 790 € oproti 40 000 €
a 1000 € k 50. výročiu založenia ZŠ Benice.
Výdavky kapitálové: nákup výpočtovej techniky vo výške 2 000 €.
Uvedené zmeny rozpočtu boli zapracované účtovníčkou obce do schváleného rozpočtu a bude
upravený aj programový rozpočet.
09/13 D –Právne nároky starostu obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo koeficient úväzku na „1“ a plat starostu obce s účinnosťou od
01.01.2013 vo výške 1 329 €. Zverejnenie bolo uskutočnené vyvesením na web stránke.
Ostatné uznesenia boli plnené priebežne.
Kontrola bola vykonaná na základe Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
a poskytnutých informácií pri vykonaní kontroly.
Záznam z kontroly bol prerokovaný so starostom obce Ing. Remšíkom

V Beniciach , 18.04.2013

Janka Jesenská
HK obce

