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II.
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-
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Janka Jesenská, hlavný kontrolór obce

Napísal
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ZÁZNAM

O

KONTROLE

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012, bola vykonaná dňa 02.11.2012
kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za mesiac september 2012.
Zasadnutie OZ 19.09.2012
37/12 C – Informácia k plneniu rozpočtu k 31.8.2012
Obecné zastupiteľstvo žiadalo vysvetlenie položiek, ktoré sú mimo rozsahu rozpočtu. Jednalo
sa o položky poistné a propagácia. Poistné bolo prečerpané z dôvodu poistky ZŠ, položka
poistné bola preúčtovaná o suma 564,30 € na výdavky ZŠ. Položka propagácia bola
prečerpaná z dôvodu kúpy interiérového vybavenia - štátnych symbolov. ( kúpa v zmysle
zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch a ich používaní, v z.n.p. )

38/12 C – Zriadenie spoločného obecného školského úradu, rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenia: transfer KŠÚ 4172 €, príjmové
a výdavkové finančné operácie 1 700 € , príjem a výdaj z podielových daní 1 500 €. Uvedené
zmeny boli zapracované do rozpočtu obce a programového rozpočtu
39/12 C – Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce – financovanie
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje príspevok na činnosť TJ Dynamo Príbovce v sume 400 € v
zmysle platného VZN. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje príspevok na činnosť vo výške 2 €
na obyvateľa a taktiež neschvaľuje príspevok na budúce Združenie vo výške 4 € na obyvateľa.
40/12 C – Rôzne
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom budovy Občianskemu združenie RTT . Nájomná
zmluva bude predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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. Milanom Remšíkom
Predložené na zasadnutí OZ : .....................................
V Beniciach , 02.11.2012

Janka Jesenská
HK obce

